
Posudek na bakalářskou práci Petra Hoška :

Výzdoba Smeanovy síně Obecního domu v Praze

Bakalářská práce Petra Hoška je věnována památkově a historicky cennému objektu Smetanovy síně v 
pražském Obecním domě. Pro podrobnější pojednání o tomto interiéru si Hošek nejprve vytváří zázemí v 
náčrtu širšího kontextu, který spatřuje v nástinu obecné společenské a kulturní situace v Praze na začátku 
20. století, vedoucí k vypsání soutěže a následné realizaci Obecního domu, jako reprezentačního prostoru 
českého etnika v Praze. Hošek prostudoval dobové a stavební dokumenty a poučeně podává celkovou 
historii vzniku Obecního domu se soustředěním na vývoj ikonografických představ o jeho výzdobě.
Upozorňuje na rozdíly mezi původními představami obou architektů, Balšánka a Polívky v tomto směru a 
výslednými realizacemi, při nichž se pozitivně projevil přístup zvítězivších umělců směrem od ryze 
nacionálních témat k tématice obecnější a univerzálnější, jak se to projevilo právě u Karla Špillara, když 
se ujal práce na nástěnných malbách Smetanovy síně v roce 1910. Určitě se přitom zúročila Špillarova 
předchozí pařížská zkušenost, o níž se Hošek také zmiňuje.
  Hošek důkladně popisuje všechny technické parametry Smetanovy síně a ikonografii její výzdoby. 
Sympatické je, že pojímá Smetanovu síň jako skutečný Gesamtkunstwerk v tom smyslu, že se věnuje 
nejenom jejím malbám a sochám, ale i řemeslným pracem sklářským, řezbářským a kovodělným a 
způsobu osvětlení. Chybí snad jen studie o akustice sálu, ale tu lze odpustit, protože přece jen nás zajímá 
hlavně jeho vizualita.
  Pozitivní je, že se Hošek kromě dominující Špillarovy malby věnuje podrobně i sochařské výzdobě, 
najmě skupinám od Ladislava Šalouna a další výzdobě od ateliéru Karla Nováka a dalších sochařů. 
Šaloun mu tak mohl poskytnout důraz k vysledování zajímavého předobrazu stylového řešení Smetanovy 
síně v hlavním, bohužel později zničeném prostoru hotelu Central, kde se už Špillar se Šalounem setkali 
na společném díle.
 Přínosem práce je dokumentace změn programů výzdoby, která naznačuje, jak složitým předivem byl v 
této době vztah mezi objednavatelem, umělcem a publikem. To konec konců odráží i dobová polemika 
kolem zadavání a odměňování prací spojených s Obecním domem a ohlasy v tisku, ukazující dobře 
propast mezi veřejným mněním a zaujatostí tehdejší architektonické avantgardy.
  Hošek správně oceňuje jedinečnost Smetanovy síně i když přehání, když tvrdí, že v Evropě " se jen 
těžko hledá sál, se kterým by se Smetanova síň dala měřit" (s.45) Kupříkladu takový Palau de la Música 
Catalana v Barceloně od Lluíse Domenecha i Montanera, který vznikal jen o něco dříve, by určitě stál za 
srovnání.
   Hoškova práce je postavena na solidní bazi znalostí a je užitečným popisem a výkladem významné 
pražské památky. K obhajobě ji doporučuji.
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