
Oponentský posudek na diplomní práci  

Bc. et Bc. Filip Facincani, Zlatá Koruna jako tvaroslovný kaleidoskop. Aktualizovaný pohled na 

středověkou stavební historii cisterciáckého kláštera 

Na počátku posudku je nutné zmínit, že zvolené téma, tedy aktualizovaný pohled na středověkou 

stavební historii kláštera ve Zlaté Koruně, je tématem velmi obsáhlým, literaturou značně 

frekventovaným a náročným pro všechny i velmi zkušené badatele. Filip Facincani toto úskalí nejenže 

zvládl, ale dokonce se tématu zhostil s neobvyklou erudicí.  

Metodou F. Facincaniho je detailní a přesný popis morfologie architektonických prvků (motivů, profilů 

apod.), dále jejich formální analýza a zařazení do „skladu stylového vývoje“, konfrontace s dosavadní 

literaturou a vlastní vyhodnocení, včetně zapojení srovnávacího studia analogií v českém i zahraničním 

prostředí. Do popisů zavádí i několik vlastních termínů, o jejichž smysluplnosti lze diskutovat. Jde 

například o termíny: tvaroslovný uzel – místo charakteristické pro morfologii celé stavby, nosné pro 

následnou interpretaci dalších částí stavebního celku; či tvaroslovná poloha – kritérium hodnocení 

formy z hlediska stylových kategorií (klasická-poklasická gotika). V textu práce je analýza formy/tvaru 

často kombinována se závěry dosavadní literatury či slouží přímo jako vlastní argumentace pro 

hodnocení. Do analýzy stavebních částí autor vhodně zapojuje všechny dostupné vizuální prameny 

(kresby, historické náčrtníky) i studium technologií (způsob zdění, srovnání kamenických značek, 

dendrochronologie). Jednotlivé kroky pracovního postupu, vedoucího ke stanovení návrhu detailní 

stavební chronologie, jsou ovšem často zaměňovány, metodický postup není vždy stejný. Autorovou 

nejsilnější stránkou není ani jasnost ve způsobu psaní a argumentace. Tato určitá nesystematičnost činí 

z diplomové práce velmi složitý útvar, znejasněný ještě komplikovaným řazením jednotlivých kapitol a 

podkapitol. K této proměnlivosti celku, k jeho obtížně čitelné a „pohyblivé“ struktuře, snad má 

odkazovat v názvu zmíněný kaleidoskop, jako obraz viděné skutečnosti, zásahem autora i dosavadní 

literatury měněný a posouvaný. Důsledkem jsou velké nároky čtenáře, snažícího se pojmout sice 

působivý, ale nepřehledný a měnlivý obraz s nepevnou vnitřní strukturou. Zjednodušeně a možná až 

příliš přísně řečeno, vidění jednotlivostí a studium literatury převažuje nad kontinuální logikou výkladu, 

kombinující různé úrovně studia zvoleného tématu. I přes tyto složitosti je potřeba vyzdvihnout, že 

badatelské postupy F. Facincaniho jsou na vysoké odborné úrovni, velmi korektní a poctivé.  

V úvodu práce autor přesně formuluje svůj záměr, pracovní postup, vysvětluje svá stanoviska, nic 

neponechává náhodě. Přidává osobní stanovisko k problematice vývoje gotické architektury (s. 4-5). 

V krátkém přehledu sumarizuje stav bádání, spíše jen zásadních titulů, bohužel bez konkrétního 

hodnocení metod a přínosů konkrétních badatelů. To je škoda, zejména proto, že autor práce je 

takovéhoto hodnocení schopný a metody předcházejících badatelů sám úspěšně a reflektovaně 

používá.  Tato část je oddělena od metodologického exkurzu, připojeného na závěr práce, který je 

ovšem zaměřen jiným způsobem (viz dále). Následuje část věnovaná stavení interpretaci kaple Andělů 

strážných, která se záměrně vyhýbá hodnocení její původní funkce, což je velká škoda (místo pro relikvii 

Kristovy koruny, zmiňované v klášteře od roku 1270?). V komplexní interpretaci by otázka funkce 

chybět neměla (kapitola by se tak stala vzorovou monografií stavby); Filip Facincani je navíc zkušeným 

badatelem, který by mohl své hypotézy díky dochovaným analogiím zdárně rozvinout.  Následuje část 

práce věnovaná přehledu stavebního vývoje vnitřního kláštera s kvalifikovaným přehledem 

dosavadních názorů. Nepříliš organicky je dále zařazena kapitola Pramenná základna pro středověké a 

raně novověké stavební dějiny kláštera.  Kapitola číslo tři je samotným rozborem stavebních dějin 

kláštera, kde autor používá zdatně výše uvedených analytických metod, které kombinuje se závěry 

literatury a technologických analýz. Logika posloupnosti rozborů jednotlivých staveb a jejich částí, 

důvody konkrétního provázání s technologickými poznatky či drobnými exkurzy ke komparačnímu 

materiálu, ale oponentce přes veškerou snahu unikla (věřím, že mi členění autor vysvětlí u obhajoby). 



I přes komplikovanou strukturu, je tato kapitola v celku i v jednotlivostech velmi hodnotná, obsahuje 

množství inovativních zjištění a nově aplikuje dosud málo známé, nebo vůbec neznámé skutečnosti. 

Autor navíc velmi korektně odlišuje své názory od myšlenek, na které ho přivedl vedoucí práce či 

konzultant, nebo které přejímá z literatury. 

Poslední část práce tvoří kapitola s názvem Sloh a architektura (teorie dějin architektury 1. poloviny 

20. století a její terminologická základna ve vztahu k architektuře kolem roku 1300). Tato 

metodologická úvaha pracuje s myšlenkou terminologické shody (používání např. pojmů exprese, 

abstrakce apod.), objevující se v hodnocení kubistické architektury v textech první poloviny 20. století 

a v textech Václava Mencla o architektuře doby kolem roku 1300. Zabývá se tedy psychologickým 

hodnocením architektury jako projevu konkrétní doby a sledováním „smyslu“ architektury. 

Zajímavému textu, který je určitě inovativní, lze vytknout myšlenkovou roztříštěnost, určité opakování 

vět a to, že nevěnuje více pozornosti metodickým východiskům Václava Mencla (zejména 

komplexnímu vyrovnání s dědictvím Vídeňské školy a Maxe Dvořáka), což by text více provázalo se 

samotnou diplomovou prací a metodami F. Facincaniho. Je samozřejmě vynikající, že autora tento 

fenomén uchopení smyslu architektury zajímá a že mu věnuje pozornost, ale pokud se do této 

teoretické úrovně pouští, bylo by vhodné zohlednit metodické přístupy i dalších klíčových autorů, se 

kterými se v práci vyrovnával (především J. Braniš, D. Líbal, J. Kuthan a další). 

Samotný závěr diplomové práce naopak výborně resumuje sumu poznání, kterou F. Facincani přináší, 

a návrh stavební posloupnosti. Ne zcela organicky je za závěr připojena kapitola o kamenických 

značkách. Sama o sobě je vynikajícím exkurzem, ukazujícím vysoký stupeň erudice a zkušeností autora 

práce. Čtenář ji ovšem na tomto místě nečeká. 

Přes uvedené výtky, spíše k logice struktury práce, provázanosti jednotlivých kapitol a jejich 

konkrétnímu zaměření, je diplomová práce Filipa Facincaniho textem zkušeného, talentovaného 

badatele. Samotný text není pro čtenáře zcela přívětivý, ale spíše velmi náročný na komplexní vnímání 

celku i důležitých jednotlivostí. Z tohoto důvodu není jednoduché práci hodnotit; navrhuji předběžné 

hodnocení výborně či velmi dobře a ponechávám rozhodnutí na obhajobě práce. 

V Dolní Lukavici 4. 9. 2021 

Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.  

 

 

 


