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Architektonická plastika veřejných a státních budov patří k dosud k málo 
zpracovaným tématům vývoje československé kultury v meziválečném období. 
Jen letmá exkurze do řady venkovských měst a městeček v Čechách a na 
Moravě nám ukáže, jak mnoho vzniklo v letech 1918-1938 budov, které 
vyzdobili více či méně ne/známí sochaři. Marek Červený se šťastně vyhnul 
nutkání vytvořit jakýsi soupis těchto realizací, který by byl pro jiné účely – 
například internetovou databázi – jistě vítaný, ale který by současně mohl 
zdařile umrtvit tázání a myšlenkovou průraznost práce.  Diplomant se tak 
zaměřil na analýzu chování institucí ve vztahu k zadávání sochařských zakázek 
vybraných budov a na ideologický podtext jejich ikonografie.  Zde oprávněně 
dává velký prostor legionářské ikonografii, ale současně naznačuje význam 
veřejného kultu T.G. Masaryka, projevující se i v jeho bustách a pomnících. 
Zaměřuje se též na síť komplikovaných osobních a institucionálních vztahů, 
umožňujících získat sochařské zakázky.  Na závěr se autor věnuje sochařské 
tvorbě Rudolfa Březy a jejím podmínkám. Březa patřil mezi aktivní sochaře 
první republiky na poli veřejné a dekorativní plastiky.

 Červený zachytil podstatné rysy vývoje stavební plastiky meziválečného 
Československa. Ukázal na klíčovou roli poválečné tvorby Otty Gutfreunda. 
Soustředil se na důležitá témata a otázky, které formují zajímavou a velmi 
poctivě zpracovanou diplomovou práci. Chápu snahu diplomanta naznačit 
evropský kontext problematiky, ovšem ten je demonstrován takřka výlučně 
známým „návratem k řádu“ v oblasti malířství. Domnívám se, že tento pohled 
měl být alespoň kompenzován příklady sochařských klasicismů evropských 
zemí. 

Marek Červený napsal práci zajímavou, z českého pohledu inovativní, se 
zřejmým smyslem pro proporce jednotlivého a obecného. Mimo jiné ukazuje 
nelehkou historii sochařské živnosti, která musela jednoznačně vyhovovat 
ikonografickým a formálním nárokům objednavatele. Z výše uvedených důvodů 
doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
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