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Kruhové a polygonální stavby představují jeden z nejoblíbenějších a 
nejcharakterističtějších stavebních typů římské, zejména pozdně římské, architektury. 
Diplomand v předložené práci navázal na svou práci bakalářskou, která byla zaměřena 
speciálně na římský Pantheon a ostatní stavby obdobné pojednávala pouze stručně. Zde 
představuje zmíněný Pantheon východisko pro rozbor dalších, mladších staveb, které z něho 
mnohdy buď přímo vycházely nebo alespoň na něj volně navazovaly. 

Hned v úvodu je nutno ocenit zařazení podrobného přehledu literatury k tématu, který 
se v posledních letech z mnoha prací již vytratil, a v němž se autor nevyhýbá ani hodnocení 
kvality zmiňovaných prací.V předmluvě je stručně zmíněna tradice kruhových staveb na 
Apeninském poloostrově, kde se s takovými půdorysy setkáváme již od eneolitu a doby 
bronzové i později u etruských hrobek, uvedeny jsou rovněž kruhové chrámky 
z republikánské doby. V tomto přehledu postrádám kruhový chrámek Vestin na Foru 
Romanu, jehož počátky jsou kladeny už do královské doby, i když současný stav je 
výsledkem rekonstrukce provedené za Severovců (Julií Domnou). Tato stavba je stručně 
zmíněna ve 4.kapitole pouze v souvislosti s Vestou a její funkcí, nikoliv z architektonického 
hlediska. Pro použití litého zdiva na kupole mladších římských centrál je však, nepochybně 
správně, hledána souvislost spíše s podobnými prostorami v lázních, jaké vznikaly v období 
pozdně římské republiky v oblasti Neapolského zálivu. 

V další, nejrozsáhlejší části, je první kapitola věnována Pantheonu, po němž je 
zařazeno ještě dalších 16 staveb kruhového nebo polygonálního půdorysu ze samotného 
Říma, Itálie i římských provincií. K těmto stavbámjsouještě připojeny některé další jako 
analogie (např. kostel sv.Gereona v Kolíně nad Rýnem a hrobka na Via Appia v souvislosti 
s tzv. chrámem Minervy Medici v zahradách Liciniových). V případě Pantheonu mohla být o 
něco podrobněji popsána jeho ranější forma z augustovské doby (Agrippův Pantheon), která 
shořela při požáru za vlády císaře Trajána (srov. např. Stamper, J.W., The Architecture of 
Roman Temples, Cambridge 2005, 126-129 a literatura zde uvedená). U dalších památek 
zařazuje autor jejich podrobné popisy, včetně použitých stavebních materiálů a technik. Ze 
samotného textu i z připojených poznámek je zřejmé, že diplomand shromáždil a velice 
pečlivě prostudoval ke každé stavbě řadu prací, ať již monografií nebo časopiseckých studií. 
Kladem je rovněž skutečnost, že se autor ve sporných otázkách nevyhýbá samostatnému 
hodnocení problému s uvedením vlastní argumentace. Vzhledem k tomu, že v některých 
případech jde o památky již destruované, je u popisů a pravděpodobných rekonstrukcí 
využíváno i starších kreseb z doby před jejich zničením. 

Zvláště cenná je 4. kapitola, která představuje obsáhlou analýzu, v níž se diplomand 
zabývá zvoleným tématem z různých úhlů pohledu. V první části jsou to obecné úvahy 
filozofického charakteru o významu kruhového prostoru, pak následuje typologie centrál, 
různé možnosti jejich umístění vzhledem k ostatní zástavbě, funkce a detailní rozbor 
jednotlivých částí staveb (pronaos, eventuálně vestibul, exteriér a interiér staveb) a jejich 
dekorace. 

Vlastní závěry jsou dobře formulovány a ve zkrácené podobě postihují všechny 
okruhy, jimž se autor ve své práci zabýval. 



Závěrem lze konstatovat, že P .Mikulka prokázal v předložené práci píli a pečlivost, 
stejně tak, jako schopnost pracovat s obsáhlou odbornou literaturou i zaujmout vlastní 
stanovisko k některým sporným otázkám, kladně je třeba hodnotit rovněž jeho schopnosti 
formulační. 

Práci lze považovat za vhodný podklad pro obhajobu za ÚČele!íSkání titulu 7istr. 
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