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Cílem diplomové práce Kristýny Drápalové nazvané „Torzo krajiny. Příběh barokní krajiny 

severních Čech“ bylo zrekonstruovat podobu urbanistického uspořádání krajiny severního výběžku 

Mostecké pánve na konci baroka a na takto zmapovaném výseku Čech pak ověřit relevantnost 

pojmu „česká barokní krajina“ tak, jak byl dosud definován. Tomuto cíli pak autorka diplomové 

práce podřídila volbu metody zkoumání daného fenoménu, ale do jisté míry i celkovou strukturu 

své diplomové práce. 

Úvodní kapitola obsahuje stručné nastínění proměny, kterou tento výsek Čech prošel v 

období 17. a 18. století. Východiskem se autorce stává text cisterciáka Augustina Sartoria, který 

daný výsek Podkrušnohoří opěvuje ve své knize „Mariánský atlas“ a označuje jej jako „Mariánskou 

zemi“. Poté autorka nabízí stručný přehled nejvýznamnějších osobností, které v dané době do 

podoby tohoto regionu zasahovaly, a to především svými stavebními aktivitami. V následující 

kapitole najdeme přehled, bohužel poněkud výběrový, dosavadní literatury k danému tématu s tím, 

že autorka svou analýzu a interpretaci zaměřuje na klíčový pojem, tedy pojem „české barokní 

krajiny“. Úvodní část diplomové práce autorka uzavírá popisem metody, kterou použila pro 

zkoumání tohoto krajinného výseku a také metodiky, kterou zvolila pro vyhodnocení zjištěných 

údajů a jejich zanesení do příslušných mapových podkladů. 

Po takto zevrubném úvodu následují tři procházky danou krajinou, kdy nám autorka nabízí 

analýzu urbanistického rozvrhu a kompozice architektonických a někdy i sochařských dominant v jí 

vybraných krajinných výsecích, a to z pohledu, jak ji mohl vnímat ten, kdo tudy na sklonku baroka 

procházel. Rekonstrukce působení této krajiny na konci 18. století vychází jednak z analýzy 

použitého mapového podkladu, jímž bylo přednostně tzv. 1. vojenské mapování z roku 1783, a 

jednak z údajů o památkách v daném výseku krajiny, které nalezla autorka v dosavadní literatuře a 

také na internetových portálech zaměřených na zaniklé obce a památky. Bohužel se jedná jen o tři 

krátké návštěvy tohoto rozlehlého území a navíc všechny cesty, které s autorkou podnikneme, mají 

charakter spíše běžných „obchodních cest“, ani jednou se nejedná o trasu, kterou pravděpodobně 

chodila procesí do zdejších poutních mariánských míst. Po tomto krátkém exkurzu, který bohužel v 

plné míře neodráží přiložená mapová vyhodnocení, ty jsou totiž výrazně bohatší, již autorka 

přechází rovnou k závěru celé práce.  

Kristýna Drápalová se podle mého soudu postavila před skutečně nelehký úkol. Pojem 

„česká barokní krajina“ se sice v literatuře objevuje velmi často, ovšem jeho definice je většinou 

volná a značně nepřesná. Komponování a pohledové provazování vybraných urbanistických celků, 

významných staveb nebo areálů a krajinných dominant v určitých výsecích krajiny není také 

rozhodně jev, který by byl charakteristický výlučně pro období 17. a 18. století. Obecně můžeme 

říci, že o tom, jak člověk modeloval krajinu, jak ji proměňoval k obrazu svému a co především tato 

proměna v dané době reflektovala, víme doposud velmi málo. Platí to nejen pro ty etapy dějin, které 

baroku předcházely, ale stejně tak i pro ty, které následovaly. Definování pojmu „česká barokní 

krajina“ se přitom dosud opíralo takřka výlučně o analýzu několika vybraných příkladů 

specifického formování krajiny, a to ještě na poměrně malých krajinných výsecích, u nichž navíc je 

tento jev velmi těsně spojen s určitou osobností. (realizace Františka Antonína hraběte Šporka na 

jeho panstvích Lysá nad Labem nebo Choustníkovo Hradiště, nebo proměny vybraných výseků 



Jičínska na dominiích, které byly v majetku rodů Šliků či Albrechta z Valdštejna či projekty 

uskutečněné na podnět Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské na jejím majetku ve 

středních i severních a severozápadních Čechách.) 

Pokus autorky diplomové práce ověřit platnost tohoto fenoménu na analýze podstatně 

většího krajinného výseku, pro který navíc existuje určitá forma dobové reflexe její povahy, je podle 

mého soudu prvním skutečně relevantním badatelským záměrem takového rozsahu dotýkajícím se 

tohoto fenoménu. Na druhou stranu volba právě tohoto výseku krajiny nebyla, podle mého soudu, 

úplně šťastná. Právě tato oblast totiž prodělala zejména v období po roce 1945 neradikálnější a 

nejdrastičtější proměnu. Zanikly nejen vybrané památky a urbanistické celky, ale celé krajinné 

výseky včetně původní sítě cest, reliéfu krajiny i krajinných dominant. Výchozí mapový podklad, 

který autorka používala, přitom vzhledem ke svému měřítku nemohl nabídnout dostatečné množství 

informací a i údaje dosud nashromážděné o jednotlivých památkách v dosavadní literatuře, které se 

zde ještě před rokem 1945 nacházely, jsou velmi kusé a mají výběrový charakter. Těžko pak v 

takové výchozí situaci posuzovat, jaké byly či případně nebyly vazby mezi jednotlivými stavebními 

areály, urbanistickými celky, architektonickými dominantami a všemi těmi drobnými sochařskými a 

sochařsko-architektonickými díly, které byly do této krajiny v průběhu 17. a 18. století umístěny.  

Zpochybnění dosavadní teze o charakteru „české barokní krajiny“ jako krajiny vysoce 

prokomponované pohledovými vazbami, osami, které směřují a orientují poutníka a sbíhají se a 

koncentrují právě v těch místech, která jsou jakýmisi klíčovými body tohoto výseku „terra sacra“, 

ke kterému autorka ve své práci dochází, tak bohužel díky tomu do jisté míry ztrácí na 

věrohodnosti. Tu bohužel snižuje rovněž nezanedbatelné množství věcných chyb týkajících se 

jednotlivých památek, které v práci najdeme a které pak mnohdy vedly ke zcela mylným dílčím 

závěrům jako je konstatování autorky, že v tomto výseku krajiny vzniklo podstatně menší množství 

památek upomínajících sv. Jana Nepomuckého než jinde. Kromě toho textu místy chybí nějaká 

propracovanější jazyková redakce, a to bohužel platí i pro poznámkový aparát a způsob citace 

vybraných použitých titulů. 

Závěrem lze konstatovat, že i přes uvedené výhrady autorka na předložené diplomové práci 

prokázala nejen systematický zájem o dané téma, schopnost pracovat s odbornou literaturou, 

kriticky zhodnotit informace v ní uvedené, ale a především schopnost precizní analýzy a 

vyhodnocení zjištěných údajů ve vztahu ke zkoumanému fenoménu. Předloženou práci proto nejen 

doporučuji k obhajobě s tím, že navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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