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Práce Barbory Hanušové je v současné době v rámci Ústavu pro dějiny umění 

výjimečná již svým tématem. Stojí totiž na rozhraní mezi uměním, technologií,  provozem, 

dispozičním řešením, zkoumáním historických interiérů, případně dalšími specifickými obory.

Nutno  si  ale  uvědomit,  že  otopné  zařízení  je  pro  vznik,  projekci  i  chápání 

architektury jako takové zcela zásadní. Možná by proto práci neškodila v úvodu teoretičtější 

pasáž  zdůrazňující  pro  méně  znalé  právě  ony obecné  proklamace  typu:  „teplo  rodinného 

krbu“, „teplo domova“, „shromáždili se kolem krbu“. Význam tepla umožňujícího život je 

zásadní existenciální otázkou hodnou obsáhlejšího filosofického rozboru.

Autorka ale k práci přistoupila z praktičtějšího hlediska. Roztřídila základní typy 

otopných  zařízení  a  následovně  se  jim podrobněji  věnovala  v  rámci  zvoleného  časového 

období.  Shromáždila  velkou sumu  informací  a  je  nutno říci,  že  se  tak  v našem prostředí 

vlastně stalo poprvé. Předešlé práce sledovaly zejména kachle,  a to jako artefakty nesoucí 

určitou informaci (podstatně méně byla sledována jejich umělecká kvalita). Publikováno bylo 

několik rekonstrukcí kachlových kamen. Ostatní důležité informace jsou roztroušeny v řadě 

rozličně zaměřených prací.  Autorka tuto základní  sumu vědomostí  obohatila  o srovnání  z 

širšího evropského pohledu, zejména situací v německých oblastech, kde je téma přece jenom 

podrobněji pojednané.

K jednotlivým poznatkům je třeba zdůraznit, že náš soubor je značně skromný, 

příklady jsou pro řadu období pouze jedinečné, a tak nelze provádět obecnější srovnávání. Jen 

na okraj připomínám, že na hradě v Dražicích nejsou dle mých vzpomínek sopouchy krbů 

propojeny, ale až k vyústění vedeny vedle sebe (paradoxně zcela v duchu řešení 19. století).

 Jako zásadní přínos vidím autorčin úspěšný pokus roztřídit doposud roztříštěný 

materiál a ukázat tuto problematiku v náležité komplexnosti.  Z práce jednoznačně vyplývá, 

jaký  význam  má  otopné  zařízení  nejen  pro  život,  ale  i  podobu  architektury  (zejména 

interiéru).  Je zřejmé, že bez pochopení a porozumění těmto problémům nelze zodpovědně 

přistupovat  k průzkumům  objektů  i  výsledných  srovnáváním.  Jedná  se  zejména  o  rovinu 

výtvarnou  a  pragmatickou.  Ta  druhá  je  nesporně  prvořadá  a  veškerá  výzdoba  je  spíše 



přídatnou dekorací, která netvoří podstatu tohoto zásadního prvku bydlení. I tak je zejména 

krb, či kachlová kamna mnohdy nejvýraznějším a stylově určujícím prvkem interiéru.

V rámci  bakalářského  studia  se  jedná  nesporně  o  kvalitní,  dobře  zpracovaný 

elaborát, které by v následujících stupních bylo nutno prohloubit jedním z řady naznačených 

směrů.

Kvalitní práci rád doporučuji k obhajobě.
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