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KATEŘINA BOHÁČOVÁ: 
NEORENESANČNÍARCHITEKTURA 

V PRAZE A FLORENCII V KUL TURNĚ
HISTORICKÉM KONTEXTU 19. STOLETÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Architektura 19. století dlouho zůstávala nejméně poznaným úsekem 
dějin architektury. Zvláště v našem prostředí byla donedávna situace, 
eufemisticky řečeno, specifická: Prvá polovina 19. století byla silně po
znamenána zatlačením českého prostoru na kulturní periferii a volbou 
jazykové cesty k národní identitě, období přísného historismu pak kon
taminací historické architektury projekcí umělé nacionální příslušnosti 
jednotlivých historických slohů. Modernistické odsudky historismu od
dálily i uměleckohistorické poznání architektury 19. století a ve 2. polo
vině 20. století jeho nástup zatížily ideologickou objednávkou" pokroko
vých realistických tradic socialistické architektury", tedy historické legi
timizace stalinského historismu. Ideologický nános je hlavním důvodem 
opoždění, které vzniklo proti bádání v západní Evropě. Pro hodnocení 
volby problematiky architektury 19. století jako tématu diplomové práce 
v oboru kulturologie je podstatný fakt, že dynamický posun v poznání a 
nové interpretaci historismu nastal až tehdy, kdy dějepis výtvarného 
umění otevřel své tradiční hranice ve prospěch zkoumání kulturního 
kontextu výtvarného projevu. 

Poznání české architektury 19. století až do vydání základních 
prací Pavla Zatloukala a Jindřicha Vybírala trpělo značným izolacionis
mem a první, kdo uvedl českou architekturu do širšího mezinárodního 
kontextu byl příznačně maďarský badatel mé generace Ákos Moraván
szky (MORAV ÁNSZKY, Ákos. Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. 
Budapest: Corvina Kiadó, 1988.). Nelze říci, že by chyběla komparace. 
Historikové generace učitelů mých učitelů, např. Emanuel Poche, postu
povali tak, jako druhořadí architekti přísného historismu: Výsledky 
uměleckohistorického poznání románské, gotické a renesanční archi-
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tektury byly tehdy vtěleny do musterbuchů, jakýchsi katalogů historic
kých stavebních článků k přímému užití architektů, a historik umění-in
terpret stavby 19. století zpětně určoval, odkud který její prvek pochází. 
Že se přitom vytrácela interpretace skutečná, především rovina dobo
vého "čtení", není nutno dodávat. 

Diplomantka promýšlela své téma v souvislosti se svým budoucím 
stipendijním pobytem ve Florencii. Jak spojit dlouhodobý zájem o archi
tekturu 19. století (připomínám, že Kateřina Boháčová na jaře roku 2006 
úspěšně obhájila písemnou práci k postupové zkoušce Neorenesanční ar
chitektura jako obraz společnosti) s pobytem ve Florencii? Časná a vrcholná 
florentská renesance byla hlavním zdrojem českého historismu, ale re
konstrukce přejímání prvků a motivů by se míjela s kulturologickým 
zaměřením práce. Proto volba nakonec padla na komparaci florentské a 
české neorenesance. Konstatujme už na tomto místě, že diplomová práce 
Kateřiny Boháčové je objevná již samotnou volbou svého tématu: Flo
rentskou neorenesancí se u nás dosud nikdo nezabýval a i italská umě
leckohistorická literatura je v této položce velmi chudá. Rozhodně je pak 
Kateřina Boháčová první, kdo vedle sebe postavil florentskou a pražskou 
neorenesancl. 

Komparace začíná již nezbytnou úvodní kapitolou. Historický ex
kurs neopakuje obecně známá fakta, ale efektivně staví východiska pro 
další výklad a citlivě srovnává situaci v Čechách a Itálii. Bezpečná zna
lost nové literatury a neokázale suverénní pohyb mezi aktuálními inter
pretacemi historismu 19. století vyznačuje další části práce. Lze to de
monstrovat například na podkapitole 2.1 Hra, ironie a humor v 19. století, 
kde komparuje interpretaci vztahu kultury 19. století ke hře, s níž u nás 
poprvé jako s instrumentem pro výklad architektury přišel před 13 lety 
Jan Bažant, s názorem Johanna Huizingy a nedávno publikovanými 
texty Heleny Lorenzové (LORENZOVÁ, Helena. Hra na krásný život. Es
tetika v českých zemích mezi lety 1760 -1860. Praha: KLP - Koniasch Latin 
Press a Ústav dějin umění AV ČR, 2005.272 s. ISBN 80-86791-29-7). Méně 
známá drobná esejistická práce Jana Bažanta Pražské vily pod křídly Mílka 
(BAŽANT, Jan. Pražské vily pod křídly Mílka. Eseje o české renesanci druhé 
poloviny 19. století. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1994. 130 s. ISBN 
80-901508-8-8) jí ideálně posloužila k výkladu specifické obliby neorene
sance u nás, který se důsledně vyhýbá tradičním klišé, pevně usazeným 
v literatuře. 
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Pro samotnou komparaci staveb si diplomantka výborně připra

vuje půdu tím, že problematiku stavební exploze 19. století otevírá otáz
kou asanace historických měst v souvislosti s likvidací opevnění. Tím, že 
problém dobře exponuje na Vídni (středoevropská neorenesance ostatně 
bývá také nazývána slohem Ringstra1Se), ocitá se organicky florentská 
okružní třída v konfrontaci nejen s vídeňskou Ringstra1Se, ale také 
s neúspěšným pražským a úspěšnějším brněnským pokusem o její ob
dobu. 

Jako historik umění specializovaný na architekturu dokáži plně 
ocenit, jak náročné bylo zpracování jádrových závěrečných kapitol. Di
plomantka si detailnější komparaci ztížila tím, že se neomezila na ver
bální deskripce a analýzy, ale zrovnoprávnila literární a obrazovou 
složku výkladu. Aby neutonula v rozsáhlém materiálu, rozčlenila výběr 
z něho podle chronologicky řazených autorů. Trpělivý sběr materiálu a 
hlavně přímé studium staveb v Praze a ve Florencii dovolily nejen dopl
nit a přesvědčivě doložit přejímání florentských motivů v pražské ar
chitektuře, ale také napovědět mnohé o jeho charakteru. Autorka při tom 
skromně zůstává v pozadí, více připravuje materiál pro budoucí po
drobnější komparaci a interpretaci, než ji přímo provádí. Možnosti dal
šího zpracování ukazuje například stručná komparativní studie motivu 
triumfálního oblouku v samém závěru poslední kapitoly. Bude-li diplo
mantka ve zpracovávání tématu pokračovat, má pro to výborně připra
vený materiál a také její připravenost teoretická a metodologická leží 
mimo pochybnost. 

Souhrnně tak mohu diplomovou práci Kateřiny Boháčové Neorene
sanční architektura v Praze a Florencii v kulturně-historickém kontextu 19. 
století hodnotit jako velmi odvážný a zároveň úspěšný vstup na dosud 
nezmapované úsilí, které se ukázalo jako velmi vhodné pro kulturolo
gické zpracování. Dobře logicky rozvržený a napsaný text plně vyhovuje 
kritériím, jimiž posuzujeme diplomové práce, a svou původností je pře
kračuje. Značná je také hodnota soustředěného obrazového materiálu a 
jeho prezentace. Předloženou práci proto plně doporučuji k obhajobě. 

V Praze 16. ledna 2008 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


