
Oponentní posudek diplomové práce Petra Mikulky: 

"Římské kupolové centrály" 

Předložená práce, jejíž celý název zní: "Římské kupolové centrály ve volné 

imperiální architektuře" má pět kapitol. Po úvodu a předmluvě, ve kterých autor 

nastiňuje tematická východiska, dějiny zkoumání tohoto typu architektury a 

stručnou historii centrály jako stavebního typu, následuje rozbor jednotlivých 

staveb. Hlavní pozornost je věnována 16 centrálám, ale zmiňovány jsou i další, 

což prokazuje autorovu fundovanost. Celá práce se vyznačuje značnou 

systematičností a ukazuje opět, že se autor problémem dlouhodobě a hluboce 

zabýval. Jednotlivé stavby jsou doslova do všech podrobností popsány, včetně 

konstrukčních detailů. Na konci je formální a ideový rozbor, závěr, soupis literatury 

a obrazová příloha. Ke kvalitě práce přispívá i to, že autor jen necituje a neopisuje 

názory jiných archeologů a uměleckých historiků, ale přikládá i vlastní vývody. 

Úctyhodný je i rozsah, neboť celek sestává ze 128 stran textu a 16 tabulek, resp. 

166 obrázků. 

Přesto zde nalezneme některé nejasnosti a chyby, které se však týkají hlavně 

(ale nejen) formální stánky práce. Není jasné proč jsou uváděny Palladiovy kresby 

(s. 26 v textu, tabulka 1/9), ale Palladio vůbec není uveden v literatuře. U pavilónu 

v zahradách Liciniánů nejsou Palladiovy náčrty ani zmíněny, přestože jsou velice 

zajímavé. Na jedné straně je pozoruhodné, kolik zahraniční literatury zde autor 

nashromáždil, ale některá česká díla měla být alespoň stručně zmíněna. Práce V. 

Birnbauma je sice již zastaralá, ale k problému vývoje centrál byla zcela zásadní. 

Autor takto podrobné práce se k Birnbaumovým tezím měl alespoň vyjádřit. 

K záporům patří i to, že se zde nesetkáme s dostatečným nastíněním problému 

"Orient oder Rom", který hýbal v 1. pol. 20. století umělecko-historickými kruhy. 

Sice se týkal hlavně pozdější, ravennské starokřesťanské architektury, ale 

s tématem, sledovaným v této práci velice úzce souvisel. 

Formulace typu: "tholosové hrobky" (s. 5, s. 115), "za vlády císaře Nera" (s. 

6) atd. dokazují, že autor má problémy s gramatikou. Nejednotnost panuje i 

v uvádění antických jmen, např. na s. 8 a většinou v textu je "Hadriana" a na s. 98 



je "Hadriána". Další, i když opět jen formální výtku, musíme mít k nadpisům, které 

jsou několikrát na konci stránky (např. s. 13, 22, 45) což dokazuje, že autor se 

naprosto nevyzná v ediční práci. Naprosto nelogické se jeví užívání kurzívy, např. 

na s. 109 je Pótinos a Augustin uváděn jednou v kurzivě a jednou ne. Obdobně 

jsou občas uváděny v kurzivě prvky stavby a občas osoby. Také v době textových 

editorů je vhodnější a přehlednější uvádění poznámek pod čarou a ne na koncích 

kapitol. Také úroveň obrazové přílohy je kolísavá a některé reprodukce fotografií 

jsou katastrofální (k nejhorším patří obr. 152). To zbytečně snižuje kvalitu jinak 

nadprůměrné práce a v době digitální fotografie se to zdá nepochopitelné. 

Přestože práce obsahuje uvedené nepřesnosti, které, jak již bylo výše 

uvedeno, jsou převážně formálního charakteru, je nesporně vypracována s velkým 

úsilím, analytického i syntetického druhu. Po upravení vytčených problematických 

míst je vhodná k publikování, bud' ve formě jednotkách článků či po větších 

úpravách vcelku. Z toho, co bylo výše napsáno, pochopitelně vyplývá, že splňuje 

všechny předpoklady k obhajobě. 


