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Oponentský posudek bakalářské práce 

Jakub Choc si za téma své práce zvolil tvorbu známého, avšak dosud monograficky 
nezpracovaného architekta Wolfganga Braunbocka. V úvodu definuje téma i metodu své práce, 
kterou je shrnutí dosavadních výzkumů a stylová analýza jednotlivých staveb. Práce je uvozena 
přehledem dosavadního braunbockovského bádání, na níž navazuje představení jeho života a 
díla, logicky rozdělené do částí věnovaných jeho mládí a architektonickému formování, období 
spolupráce s Kryštofem Dientzenhoferem a jeho vlastní tvorbě, která je těžištěm bakalářské 
práce. Druhou polovinu práce tvoří katalog Braunbockových prací, rozdělený na práce 
prováděné a vlastní, a závěr, v němž se autor pokusil Braunbockovu tvorbu zhodnotit a zasadit 
do širších souvislostí. 

Zvolené téma je bezpochyby zajímavé a nosné. V úvodním přehledu dosavadní 
literatury i v kapitolách shrnujících jeho život a dílo autor prokázal dobrou orientaci v tématu i 
schopnost syntetického shrnutí dosavadních roztříštěných poznatků. Katalog práce je řazen 
logicky a obsahuje všechny podstatné stavby. Problematická je nicméně jeho vlastní podoba. 
Hesla nemají žádný historický úvod, který je v případě takto zvoleného zpracování nezbytný. 
Namísto architektonické analýzy je zde jen stručný popis, jež je velmi formální a mnohdy 
nepostihuje to podstatné, čím je daná stavba charakteristická. Deklarovaný cíl práce – tedy 
stylová analýza jednotlivých staveb – je tak hned zpočátku zkomplikován jejich ne zcela 
dostačující charakteristikou. Tato skutečnost je naštěstí částečně vyrovnána analytickými 
postřehy, které jsou v heslech i závěru práce obsaženy, a které ukazují, že autorovo porozumění 
jednotlivým stavbám je hlubší, než by se z katalogu mohlo na první pohled zdát. 

Přes uvedené dílčí nedostatky tak lze říci, že autorovi se v práci podařilo představit 
Braunbockovu tvorbu uceleně a plasticky. V závěru, který je poněkud nelogicky uvozen 
tvorbou jeho syna, se pak autor pokusil o zařazení jeho díla do širších souvislostí dobové tvorby. 
Některé postřehy – jako třeba provázanost jeho staveb s pozdějším dílem generace Anselma 
Luraga – jsou mimořádně zajímavé a stály by za další podrobnější výzkum. Neméně zajímavá 
je i snaha o postižení jeho svébytné práce s dynamickými motivy, jejíž spíše dekorativní 
charakter se pozoruhodně míjí s vlastní podstatou dynamické tvorby. Právě ta pak také nejlépe 
dokládá, že vedle porovnání se špičkovými tvůrci, s nimiž Braunbock přišle do styku, by zde 
bylo na místě i srovnání s dalšími „regionálními“ staviteli, kteří ve svém díle svébytně reagovali 
na jejich aktuální podněty. Právě to by také možná pomohlo lépe definovat jak jeho slohový 
profil, tak i jeho reálný význam v dějinách architektury první třetiny 18. století. 

Předloženou práci považuji za přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. V hodnocení se 
kloním spíše ke stupni velmi dobře s tím, že finální rozhodnutí ponechávám na výsledku 
obhajoby. 

 

V Praze, dne 22. 1. 2020 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

 


