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(Ústav pro dějiny umění FFUK, 2014)

Tereza Johanidesová svou diplomovou práci velmi skromně a zdrženlivě 
charakterizuje jako „Pokus o zařazení díla Rudolfa Chadraby do kontextu evropských 
dějin umění.“ Hned úvodem chci konstatovat, že je to rozhodně „pokus“ více než 
úspěšný, který dokonale naplňuje zadání. 

Po úvodu a stručném životopisu (1922–2011), autorka Rudolfa Chadrabu představuje 
ve světle dosavadní literatury (s. 17–23), aby následující kapitoly své práce věnovala 
osobnostem, metodám a trendům, na jejichž základě se Chadrabova práce formovala: 
Max Dvořák (s. 27–38), „alegorický strukturalismus“ olomouckého anglisty 
Ladislava Cejpa (s. 39–47), různé zahraniční zdroje (Josef Strzygowski, Herbert Reed 
ad.), „antitetická ikonologie“ Švýcara Aloise Dempfa (s. 52–57). V dalších kapitolách 
se diplomantka důkladně věnuje hlavním nástrojům Chadrabovy metody interpretace 
uměleckých děl jako jsou: „Triumfalismsus a teorie napodobivé antitéze“ (s. 58–75), 
„Typosémantika“ (s. 76–92), „Forma jako obsah a protikladné světy v kompozičních 
schématech“ (s. 93–106). V názvu další kapitoly je Rudolf Chadraba, nepochybně 
v aluzi na Strygowského jako „Attilu dějin umění“, označen jako „Král Kýros 
českého dějepisu umění“ (s. 107–131). Neobyčejně cenná je následující 12. kapitola 
„RCH a metoda ikonologie českého dějepisu umění“ (s. 132–150). Další kapitola je 
věnována Chadrabovu chef d’oeuvre: „Interpretace Dürerovy Apokalypsy a její ohlas“ 
(s. 151–165). Následuje „Závěr“ (s. 166–170), seznam použitých pramenů a literatury 
(s. 172–188). Bibliografie Chadrabových prací, kterou diplomantka sestavila a 
doplnila na základě již publikovaných seznamů jen dokazuje její akribii. Jako bonus 
pak čtenář dostane Chadrabovy dosud nepublikované teze k habilitaci „Typologické 
hledisko v dějinách umění“ (s. 208–215). Rudolf Chadraba se v tomto textu pokusil 
podat syntézu svých názorů na význam uměleckých děl a jejich interpretaci. Podobně, 
ale ještě zevrubněji, Tereza Johanidesová ukazuje, že Chadrabovo rozmanité dílo má 
svou pevnou osu a z jakých komponent byla tato osa seskládána a jak drží 
pohromadě. 

Ad summam: Považuji tuto diplomovou práci za vynikající. Je skvěle koncipována, 
argumentována a napsána (až na občasné používání germanismů jak „kunsthistorie“ a 
„Kunsthistorik“). Každopádně to je jedna z nejlepších diplomových prací, s nimiž 
jsem se měl co do činění (ne-li nejlepší vůbec). Její celková úroveň převyšuje úroveň 
řady prací dizertačních. Bude-li autorka mít možnost dopsat původně plánované 
kapitoly o RCH jako etnografovi a kritikovi umění mohl a měl by výsledek být 
publikován jako „Rudolf Chadraba: Intelektuální biografie“. Ještě jednou opakuji:
Pokládám diplomovou práci Terezy Johanidesové za vynikající a rozhodně ji 
doporučuji k obhajobě.
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