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Téma disertační práce je příkladem „kulatého“ tématu, které má mj. i díky přímé návaznosti 

na silně recipovaný kontext sepulkrální kultury velký výpovědní potencionál. Vzhledem 

k dosavadnímu stavu zpracování tohoto odvětví umělecké a řemeslné tvorby v českém 

prostředí by práce logicky měla plnit i funkci referenčního materiálového přehledu. Výběr 

tématu lze tedy určitě hodnotit kladně. Otázkou však zůstává, zda se autorce podařilo velký 

potenciál využít. 

Autorka sama uvádí, že cílem práce není nějaký úplný soupis všech objektů zájmu v daném 

teritoriální a chronologickém vymezení, ale na základě poznaných materiálů vytvořit a 

následně zpětně ověřit typologii. Při takovém v principu správném přístupu záleží úspěch 

práce pochopitelně na reprezentativnosti výchozího materiálového souboru a také na precizní 

formulaci otázek, které se mají v typologii odrážet.  

Pohled na katalog, který je nejrozsáhlejším oddílem práce, však hned na počátku přinese 

velké zklamání. Obsahuje celkem pouze 10 záznamů, z toho pak neorganicky jeden 

zahraniční. Takový úzký výběr je sice odůvodněný v části 4.1, v ostatních částech se však 

musí jednat pouze o nepatrný zlomek dochovaného počtu. Kritériem výběru je přitom spíše 

logistická a interpretační přístupnost, než zástupnost pro český fond jako celek. Autorka 

v úvodu práce (s. 11) hovoří o rozsáhlých rešerších. Jejich výsledky by si však zasloužily 

alespoň referenční tabulku, ideálně pak další katalogová hesla a také konsekventní 

provázanost s textem práce formou odkazů na konkrétní případy. Záměrem práce není sice 

sestavit seznam všech českých mřížích (s. 10), ale materiálový základ typologie musí mít 

nějakou smysluplnou dolní hranici. 

Hesla katalogu jsou zpracována poměrně obsáhle. Podrobnou deskripci mříží lze pochopitelně 

uvítat a patří mezi přínos práce, některé dle mého názoru hypertrofované části již méně (např. 

u 4.1.1. nevidím smysl v několikastránkovém shrnutí stavební historie katedrály od 10. do 20. 

století, navíc resumované z prakticky jediné publikace – Merhautová 1994 atd. …). 

Práce s literaturou i s prameny je ostatně velkou bolestí celé práce. Výběr ve všech částech je 

opravdu velice omezený, prameny, pokud vůbec, jsou pak vesměs (?) recipovány pouze 

prostřednictvím sekundární literatury. S tím souvisí i sporý poznámkový aparát a některé části 

práce jsou víceméně svodem údajů ze dvou – tří prací, o jejichž výběru je možné ostatně také 

diskutovat (v případě potřeby upřesním v diskusi, nechci zatěžovat posudek bibliografickými 

seznamy). Prezentace materiálového a kulturně-historického kontextu samozřejmě musí být 

v práci tohoto typu nutně z velké části kritickou kompilací, ale pak je žádoucí širší okruh 

zdrojů a diversifikovanější metoda přístupu k jejich exploataci. 



Práce si klade za cíl vložit mříž jako umělecké/řemeslné dílo do sepulkrálního kontextu, a to 

na konkrétních příkladech V praxi se však výklad z hlediska zmíněných hledisek trochu 

vzájemně míjí. Ilustruje to třeba pro práci zásadní kapitola Mříž a hrobový prostor. Oddíl 3.1 

a 3.2 se nese ve zbytečně širokém a obecném duchu a je opět kompilací z omezené a 

diskutabilně vybrané literatury, stěžejní oddíl 3.3 je pak téměř encyklopedickým přehledem 

sepulkrální symboliky bez provázanosti s konkrétními objekty (na kterých mřížích se 

vyskytují?, v jakém poměru?, v jaké chronologické vázanosti ? …..), pokud nepočítáme 

ojedinělou zmínku na s. 48 a několik odkazů na fotografie z katalogu. Využívá zde autorka 

vůbec i jiné artefakty, než 9 + 1 příkladů z katalogu? 

Vlastní typologie mříží se v principu omezuje na dva velmi vágně formulované typy – mříž 

kolem náhrobku a mříž uzavírající vstup do kaple s náhrobky. Nebo tři typy? Co je mříž 

kryjící pohřební niku – srov. rozpor mezi formulací na s. 55 a zařazením pod bod 3.4.2 na s. 

58. Primárním kritériem dělení je tedy nakonec umístění artefaktu, což je samozřejmě pouze 

jedno z možných. Dle mého názoru by bylo potřeba precizněji rozebrat funkční hledisko, 

kterého se autorka dotýká pouze velice zjednodušeně. Zejména pak není zohledněn 

bezprostřední vztah k vlastní sepulkrální památce ve všech jeho nuancích. Těžko lze klást na 

stejnou úroveň dobovou mříž kolem volně stojícího náhrobku jako fakticky integrální součást 

monumentu s více funkcemi a běžnou uzavírající mříží kaple, kde souvislost se zde se 

nacházejícími sepulkrálnímu artefakty je vesměs jen velice volná (výjimky nepopírám) – zde 

je třeba opravdu pečlivě zkoumat vztah k sepulkrálnímu kontextu. 

Nechci být ale hyperkritický a nezmínit klady práce, mezi které patří otevření zajímavého 

tématu a zpřístupnění některé faktografie.  

Na první otázku, na kterou by oponent měl odpovědět, a to, zda je možné práci připustit 

k obhajobě, odpovídám přes výše uvedené výhrady ano. Autorka by měla mít možnost se 

vyjádřit k výhradám a je možné (jako oponent bych to uvítal), že diskuse některé připomínky 

bude korigovat. Druhou otázku, zda doporučuji práci k obhájení, pak musím nechat otevřenou 

až do uzavření diskuse během obhajoby. 
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