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Autorka se ve své bakalářské práci věnovala iónskému kladí v novoklasicistní 
architektuře českých zemí. Pro diplomovou práci, která je předmětem tohoto posudku, při 
zachování chronologického a teritoriálního rámce záběr rozšířila na chrámové průčelí. To jí 
umožnilo studovat nejen místní a časový vývoj určitého aspektu architektonického díla, ale i 
proměny jeho významů. Antické chrámové průčelí je totiž již od renesance nositelem velmi 
závažného ideologického obsahu, a při jeho citování proto architekti mohli počítat s vcelku 
vyhraněným horizontem očekávaní. 

Práce je rozdělena do čtyř částí, z nichž první je věnována vymezení základních 
pojmů. Autorka se nejprve věnuje obecně novoklasicismu, jeho vlivu na architekturu a jejímu 
vývoji v dané době. V závěru obrátila pozornost k širšímu kontextu vlastního tématu práce, 
citaci antického chrámového průčelí, v celoevropském měřítku i se zvláštním zřetelem 
k českým zemím. Je třeba ocenit, že se v této části nespokojila s čistě formálními hledisky, ale 
zdůrazňuje i funkční, sociologické a další aspekty. Stručně nastiňuje důsledky vlivu státní 
politické propagandy, změn akcentu v sebereprezentaci aristokracie (městské paláce, vily, 
zahradní architektura nově zakládaných anglických parků) a nových požadavků, které na 
architekturu kladla katolická církev. 

Ve druhé části autorka přistoupila ke korpusu dochovaných antických chrámových 
průčelí v novoklasicistní architektuře v českých zemích. Její katalog čítá 31 staveb, které jsou 
stručně představeny, a je třeba ocenit, že jsou také obrazově zdokumentovány. Fotografie 
pořizovala autorka sama a k přednostem práce patří, že autorka všechny zmiňované stavby 
osobně prostudovala. V závěru této části diplomové práce je několik významných oddílů. 
Především kapitola věnovaná srovnání forem citace antického chrámového průčelí. Po této 
formální komparaci autorka přistoupila k památkovému fondu z jiného, neméně významného 
úhlu, totiž vlivu architektů, kteří jsou zde rovněž stručně představeni, zejména pokud se týče 
jejich vzdělání a území, na němž působili. Autorka tu také zohledňuje významné změny v 
systému výuky architektury na daném území. 

Ve třetí části autorka zasazuje studované stavby do místního kontextu a srovnává 
situaci v českých zemích s ostatními částmi habsburské říše, což je po metodologické stránce 
zcela v souladu se současným trendem v českém dějepisu umění. Tento aspekt je velice 
významný proto, že většina architektů působila na celém území habsburského soustátí a 
těžiště jejich práce i hlavní inspirační zdroj byla vídeňská metropole, kde také řada z nich 
studovala. Ve čtvrté části autorka shrnuje svoje poznatky o inspiračních zdrojích, nejprve se 
zabývá obecnou situací v celoevropském kontextu, potom přistupuje ke konkrétním 
památkám. I když chápu autorčiny důvody, obecná část by podle mého našla vhodnější místo 
v úvodní kapitole, čímž by se také zamezilo určité duplicitě sdělovaných informací. 

V závěru autorka shrnuje své poznatky: korpus antických chrámových průčelí 
citovaných v novoklasicistní architektuře českých zemí se do jisté míry rozpadá na dvě části, 
Čechy, do nichž přicházely podněty především ze sousedních německých zemí, a Moravu, jež 
byla pod silným vídeňským vlivem. Tato situace se vyvíjela v čase a navíc tato polarita 
nebyla absolutní, protože jak německé země, tak země rakouské byly v tomto období pod 
vlivem podnětů přicházejících především z Anglie. 

Závěrem je nutné říci, že diplomová práce Michaely Zykové, Antické chrámové 
průčelí v novoklasicistní architektuře českých zemí, je solidní materiálová analýza. Její 



předností je evidentní autorčina autopsie a orientace v sekundární literatuře, bohatá obrazová 
dokumentace (142 obrazových příloh), systematičnost v rozboru materiálu a jeho utřídění, 
logičnost ve struktuře textu postupujícího zásadně od obecného ke konkrétnímu. Je třeba také 
kladně ocenit jasnost autorčiných formulací, v nichž se úspěšně vyhnula obsahově 
vyprázdněnému umělecko-historickému stylu. 

Posuzovanou diplomovou práci hodnotím kladně jako důležitý příspěvek k poznání 
antických tradic v novoklasictní architektuře českých zemí a plně ji doporučuji jako podklad 
k obhajobě. 

V Praze, 2. února 2009 

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. 


