
Doktorské studium Petra Šámala a jeho disertační práce „Výzdoba pražské obytné budovy od 
šedesátých let 19. století do první světové války“

Posudek školitele

Petr Šámal nastoupil do doktorského studia na podzim roku 2007 a státní závěrečné zkoušky 
složil na podzim roku 2010. V srpnu 2014, v závěrečné etapě sestavování disertace, mu byl 
dán souhlas k úpravě jejího názvu v souvislosti s modifikací vymezení (totiž rozšíření) jejího 
časového záběru. 
 
Doktorand je zralým badatelem. Vyznačuje se důkladností přístupu a přitom širokým 
rozhledem. Věnoval se a věnuje se různým tématům z oblasti malířství, sochařství i 
architektury dlouhého 19. století. Jeho magisterská práce byla věnována aktuálnímu tématu, 
pro české 19. století soustavně dosud neprozkoumanému: tvorbě malířek v Čechách 19. 
století. 
 
O Šámalově rozhledu i výkonnosti svědčí jeho odborné výstupy realizované během 
doktorského studia, včetně podílu na projektech uskutečňovaných při jeho úvazcích v Ústavu 
dějin umění AV ČR i ve Sbírce kresby a grafiky Národní galerie. 
 
Posuzovanou disertační práci pokládám za zásadní, objevnou a při její poměrné stručnosti za 
neobyčejně obsažnou. Je založena, kromě vynikajícího rozhledu po různorodé literatuře, na 
důkladné heuristice poměrně rozsáhlého vzorku objektů. Zkoumat dekorace nájemních domů 
je zdánlivě méně atraktivní úkol, než výzkum výzdoby reprezentačních architektur, jaký před 
pár lety Petr Šámal podstoupil spolu se mnou. Svědčí o tom i ještě méně soustavné poznání 
tohoto typu dekorací v zahraniční literatuře, než je tomu u veřejných staveb. 
 
Zároveň naše pojednání „protějškového“ tématu u veřejných staveb Šámalovi úkol příliš 
neusnadnilo. Autor byl vlastně nucen hájit tezi, že dekorace nájemních domů je pro danou 
dobu v jistém smyslu neméně důležitý okruh tvorby, jako při reprezentačních stavbách. Na 
druhé straně však byl nucen charakterizovat rozdíly k takto již popsanému okruhu tvorby. 
Soustředil se právem zejména na sériovou plastickou dekoraci fasád i interiérů privátních 
domů a přitom sledoval obsahové poselství všude tam, kde to ikonografie dekorací 
architektury dovoluje, a to především figurální sochařskou tvorbou.
 
Posuzovaná disertační práce představuje v tomto smyslu zejména vyústění, byť jistě nikoli 
vyvrcholení, strategického recentního zájmu českých historiků a historiček umění o sochařství 
19. století. Systematicky – a tématu zcela přiměřeně – člení neobyčejně bohatý vzorek či 
zkoumaný materiál. Zároveň nijak neopomíjí problematiku kvality v příslušné výtvarné 
produkci. 
 
Její hlavní přínosy jsou víceré. Spočívají v usoustavnění pohledu nejen na výslednou 
produkci, nýbrž i na činnost dekoratérských dílen dané doby. Dále na klíčovou roli stavebníků 
i stavitelů pro podobu dekorace. A v některých případech i na důležitou agendu 
ikonografického programu neseného jednotlivými prvky výzdoby. 
 
Šámalovu práci pokládám za důležitý přínos současnému komplexnímu výzkumu dané sféry 
tvorby mezi několika obory výtvarné práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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