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Autor práce si zvolil úkol poměrně náročný, náročný z více důvodů. Literatura ke 
Smetanově síni je - na rozdíl od odborné literatury k Obecnímu domu jako celku - 
dosti chudá a navíc se v některých údajích liší. Rovněž některé archivní dokumenty 
jsou momentálně nedostupné. Také potřebný srovnávací materiál ke zkoumanému 
objektu je nedostatečně publikován.

Autor využívá hlavně veškerou nynější odbornou literaturu, a rovněž obrazovou 
dokumentaci, kterou zčásti i sám pořídil. 

Osvědčuje v této práci své schopnosti formální i sémantické analýzy jednotlivých 
součástí výzdoby prostoru. Správně přitom zdůrazňuje jednak obě sousoší při 
proscéniu Smetanovy síně od Ladislava Šalouna, jednak nástěnné malby Karla 
Špillara. Vystihuje také kontext součástí výzdoby, tj. její celkový program, který 
patřičně zařazuje do programního rámce výzdoby celku Obecního domu.

Usuzuje na značný podíl Šalouna a Špillara při výsledné modifikaci výzdobného 
programu síně, modifikace, která ovšem proběhla v režii architektů či objednavatelů. 
Tato modifikace celkově spočívala v zasazení Smetany více do kontextu vývoje 
hudby v Čechách pomocí medailonů skladatelů, jímž Smetanův vévodí, a rovněž 
vyvážením pozice Smetany s Dvořákovou, která je naznačena právě protějškem 
Šalounových sousoší. Označení jednoho z nich jako Slovanský tanec je převzato ze 
svazku Uměleckých památek Čech a je chybné, protože název Dvořákovy skladby 
existuje v plurálu.

Na základě využití archiválií autor doplňuje některé dosud publikované poznatky o 
vývoji této výzdoby, resp. navrhuje jejich opravu. V té souvislosti vznikly některé 
překlepy (Holman je Halman), anebo nejasnosti (Vl. Osbl, s. 35-36, není historii 
umění v Čechách znám).

Jistý problém předložené práce spočívá hlavně ve výsledné celkové interpretaci 
tématu. Výzdoba Smetanovy síně je sice - podobně jako exteriér Obecního domu 
nebo primátorský salon - vzácně integrovaným celkem, ale autor při její interpretaci 
užívá mj. dobový pojem “celkové umělecké dílo” (Gesamtkunstwerk), dosti paušálně 
(pojem ve skutečnosti odkazuje k mnohoznačnému fenoménu).

Práci je třeba zvláště pochválit za solidní faktografický popis zkoumaného fenoménu, 
dále za přehledné členění, a za komplexní pojednání zkoumaného fenoménu. 
Zásluhou práce je také snaha rozplést některá literaturou dosud protichůdně udávaná 
autorská určení jednotlivých součástí sochařské výzdoby (např. při portrétních 
medailonech českých skladatelů).

Práci plně doporučuji k obhajobě.
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