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Práce Petra Šámala obsahuje vlastní text (135 stran), 15 stran příloh, 126 

fotografií, plánů a kreseb. 

Na počátku je jasně vymezeno časové období, místopisné vymezení práce i 

pojem obytné budovy. Dále byl sledován pojem „výzdoba“ a popsány jsou metody práce.  

Tato část (6 str.) je v podstatě bez poznámkového aparátu.  

Následuje „Vývoj zájmu o dané téma v bádání a literatuře“. Opět velice krátká 

kapitola (2 str.) nedovoluje v dostatečné míře představit současnou situaci ani přehled 

základních prací (podrobněji viz dále). 

„Cíle výzkumu“ jsou formulovány stručně, současně však jasně. Cílem 

deklarovaným autorem je podat celkový obraz výzdoby a jejích proměn v daném časovém 

údobí. Otevírá se tak neobyčejně široké pole bádání rozbíhajícího se mnohými směry, což se 

později ukáže jako značný problém. Z textu vyplývá, že se autor bude snažit postihnout danou 

problematiku komplexně, což přináší neobyčejné nároky jak z hlediska rozsahu práce, tak 

řady rozličných badatelských přístupů.  

S nesporně zajímavým, přínosným, ale současně neobyčejně náročným 

tématem souvisí řada konkrétních obtíží a nedostatků, na které se pokusím poukázat 

v poměrně dlouhém posouzení jednotlivých kapitol. S ohledem na charakter práce je to 

nezbytné. 

„Počátky symbolické a figurální zdobnosti pražských domů v době nástupu 

novorenesance a její předstupně“. 

„Tradice výzdoby pražských domů v 19. století“ 

„Interiérová malířská dekorace“ 



Zmíněna je tradice spojovaná se známými tvůrci Tuvorou a Navrátilem. 

Tuvorova tvorba je zmíněna jen okrajově. Její charakteristika je natolik obecná, že ji dokonce 

nemůžeme dle popisu odlišit od nastupujícího Navrátilova pojetí. To je, již díky zachovalým 

četnějším příkladům, zachyceno podrobněji. Myslím, že by bylo vhodné podrobnější 

sledování pojmu „druhého rokoka“ a jeho odlišení od předchozí i následující etapy. Zcela 

oprávněně je akcentována výzdoba Desfourského paláce, uvedeny jsou i zajímavé vazby na 

brněnský a následně vídeňský Kleinův palác.  

Již v této kapitole se projevuje nejpodstatnější nedostatek prostupující celou 

prací. Po některých zajímavých, ale roztříštěných poznatcích by měla dle mého soudu 

následovat část, kde budou získaná fakta utříděna, porovnávána s dalšími dobovými díly a 

v závěru souborně charakterizována. Tuto část nelze v práci daného typu odsunout na 

samotný závěr, protože každá kapitola má vlastní téma pokrývající vždy jen část dobové 

tvorby. Na tyto jednotlivé, ale zobecněné poznatky by pak mělo reagovat závěrečné obsáhlé 

shrnutí.  

 

„Plastika ve výzdobě fasád“ 

Přehledně jsou popsány zásadní proměny, zde již od sklonku 18. století. 

Objevuje se tu však jeden problém, jenž se v práci opakuje. Například zajímavé sdělení o 

alegorickém sousoší na fasádě České spořitelny uvádí, že „typ byl v české architektuře použit 

poprvé a byl později následován“ (viz odkaz: Volavková 1981). Již nikde ale není řečeno, 

jaký typ, jaké stylové orientace, případně kde se objevily jeho odvozeniny. Jakoby text 

vycházel z daleko rozsáhlejší práce, kterou však čtenář disertace nemá k dispozici. 

Zde ani jinde není hodnoceno průčelí jako celek, jehož je výzdoba užší, či 

těsnější součástí. Možná příliš akcentuji architekturu, ale právě v jejím rámci se vše dle mého 

přesvědčení odehrávalo. 

 

„Terakotová plastika: hlavní nositel figurální zdobnosti pražských domů 

v počátcích éry historismů.“ 

Akcentován je rozhodující význam továrny V. J. Sommerschuha. Zajímavé 

jsou uvedené nálezy dalších užitých soch. Chybí však uměleckohistorické posouzení jejich 

kvality, proměn, progresivity či naopak tradicionalismus. 

 

„Počátky výtvarné kultury pražské předměstské vily“ 



Zajímavé je uvedení dosud nezkoumaných objektů (zejména vila 

v Záběhlicích). Vazba určující vztah keramické sochařské výzdoby k celkovému konceptu ale 

chybí. Konstatována je jejich zdobnost, většinou bez vztahu k případnému obsahovému 

poselství. Současně lze ale říci, že právě „bezobsažná“ zdobnost měla pro sledovanou dobu 

určující roli. Pak by ale bylo zajímavé podrobněji sledovat její podoby, formy užití. I zde 

chybí podrobnější rozbory fasád. Akcentovány, či spíše z kontextu vytrženy jsou 

jednotlivosti. 

 

„Exkluzivní solitéry: výzdoba městských a předměstských staveb společenské 

elity.“ 

Po obecném úvodu je oprávněně zmíněn jako zásadní Thunovský palác, 

konkrétně jeho interiéry. Zejména schodišťový prostor je unikátním dílem, kde však již řadu 

soudů pronesli předchozí badatelé. Zajímavé jsou vztahy ke Snirchovu domu. Pro obecně 

popsané klasicizující vlivy ale nepostačuje popis odkazující obecně na antiku, případně jeho 

římský směr. Opět se zde otevírají mnohé možnosti práce s danými tématy. 

 

„Schebkův palác a jeho „předchůdci“. 

Zejména v části věnované paláci autor uvádí podrobný popis i rozbor zejména 

a ve vztahu Ulmannovi, Barvitiovi, Maixnerovi a dalším. Tato kapitola tvoří jednu 

z nejuceleněji působících částí práce. Zmínka o Gröbově vile je zajímavá, současně (alespoň 

dle mého osobního názoru) detailnější rozbor této vily citelně chybí. V závěru uvedený 

Daňkův palác je skutečně pozoruhodný. Zde navržená vazba na Dóžecí palác je ale nepřesná 

(správně uvedeno „povšechně evokující“). Řadu bližších motivů (zejména členění plochy 

stropu) známe rovněž z anglického prostředí. Zde se objevuje další nedostatek práce. 

Zmíněný jsou konkrétní tvary, významová náplň soch, či reliéfů. Velice chybí zásadnější 

srovnání s předlohami. Několik obecně zmíněných vzorů tuto absenci nemůže nahradit. 

 

„Poznámky k dekoraci vilových staveb pražského předměstí“ 

Známá a dříve zpracovaná Lannova vila je doprovázena dalšími příklady. Bylo 

by zde vhodné specifikovat charakter tvorby uváděné stručně jako „tvůrčí milieu (Ullmann – 

Barvitius – Zítek)“. 

 

„Vzestup výtvarné kultury řadové zástavby“. 



Na počátku autor zmiňuje rozličné vlivy, oprávněně je zde zpochybňován 

„plynulý vývoj“. Bez konkrétních příkladů a provázání s jednotlivými umělci ale zůstává 

autor u obecného tvrzení, které zaznělo již mnohokrát. Zajímavý je přehled štukatérských 

dílem. Bylo by ale vhodné prostý výčet doplnit a pokusit se je výtvarně definovat, sledovat 

originalitu, či naopak hledat jednotící motivy, či způsoby práce. 

 

„Josef Václav Myslbek a figurální sochařství ve výzdobě pražských domů 

sedmdesátých let 19. Století.“ 

Myslbekovo dílo bylo již poměrně podrobně zpracováno. Zajímavé je 

sledování jeho vlivů. Povšechné označení „michelangelovské“ figury není dostatečný. Nikde 

není ani naznačeno, co má autor na mysli. Právě srovnáním s tvorbou Michelangela 

Buonarottiho by mohlo být zajímavým uměleckohistorickým exkursem stejně jako jeho 

transformace do (dokonce opakovaně) reprodukovaných kompozic. Pouhý výčet (byť 

s novými konkrétními díly a uvedení toho, že „vykazují některé obdobné kompoziční prvky“) 

je nutno doložit daleko konkrétněji. Jen takto formulované tvrzení totiž nelze ověřit. 

 

„Plastika a malířství pod jednou střechou: zakladatelský význam domů 

Antonína Viehla a Jana Zeyera“ 

Důležitá kapitola se zaměřuje na neorenesanční řešení; neobaroko, případně 

neogotika se zde neobjevují. Rozbor neorenesance jen obecně odkazuje na své vzory. Právě 

znalost historické architektury je zde ale zcela podstatná. Vlastně jedině dům čp. 317 zde 

zastupuje výpravná architektonická řešení doprovázená příslušným dekorativním zdobením, 

která jinak autor nesleduje. Navíc obecný odkaz na palladiánskou architekturu není úplný. J. 

Muk ve svých SHP mnohdy určil skutečné vzory pražských neoslohových domů, jeho 

bohužel polozapomenuté poznatky zde využity nebyly. 

 

„Počátky sgrafita v pražských ulicích“ 

Zajímavý a důležitý prvek je zde pojednán především samostatně, bez vazby 

na celkové řešení průčelí. Vhodné by bylo vzory mířící do Vídně, či Hamburku blíže zkoumat 

a nezůstat u obecného tvrzení závislosti, ale alespoň naznačit, čím jsou tato společná a co je 

naopak individualizuje. Rovněž tradice sgrafitové techniky v Itálii zde patrně sehrává určitou 

roli, tato cesta však není sledována. 

 



„Platforma umění nebo prefabrikace? Výzdoba pražského obytného domu od 

osmdesátých let 19. století do první světové války“ 

Přínosný je akcent na umělecké versus prefabrikované součásti pražských 

průčelí. Jejich porovnání a určité hodnocení by práci jistě obohatilo. 

 

„Malířství ve výzdobě pražských domů a česká novorenesance“ 

Spojena jsou dle mého soudu dvě odlišná témata. Pro českou novorenesanci 

není určující malba a naopak malba na fasádách plynule přechází až do počáků 20. století. 

 

„Námětové okruhy ve výzdobě pražských domů“ 

„Rozvoj objednavatelské ikonografie“  

„Ikonografie místa“ 

„Portrétní plastika na domovních průčelích a výzdoba domu jako politikum“ 

Tyto kapitoly naznačují jeden z možných přístupů, které by vedly k jasnějším a 

zřejmě přínosným závěrům uceleněji působící práce. Kapitola uvádějící řadu nových 

jednotlivostí i zajímavých postřehů však nečekaně končí již na počátku 20. století (1902) a 

neobsahuje závěrečné shrnutí. Otázkou je volba čistě ikonologické pojetí, protože zde není až 

na výjimky vůbec zmiňován užitý (neo)styl. I když by tento přístup byl zvolen jako zásadní, 

stylová a kompoziční rovina by měla být sledována potom jinde. Dle mého soudu nemůže 

v takto zadané práci chybět. 

 

„Problémy výzdobné prefabrikace a otázky praxe sochařských závodů“ 

Řada poznatků bohužel opět nevede k obecnějším závěrům. Autor se věnuje 

téměř výhradně tématům výzdoby, sledována není až na výjimky kompozice a stylové 

zaměření. Pokud jsem se nepřehlédl, tak v rámci práce jsou zmínky o neobaroku velice sporé 

a neogotika téměř chybí. Neorenesance výrazně převažuje. Nejedná se tedy o popis reality, 

ale o užší výběr. Pokud by si práce vytýčila jako cíl ikonologický pohled na neorenesanci, pak  

tyto kapitoly danému tématu odpovídají. Vymezené téma a úvod však předestírá odlišný, 

daleko komplexnější pohled.  

 

„Otázka autorství a podílu zúčastněných stran na architektonické výzdobě“ 

Zcela zásadní, současně neúměrně krátká kapitola, která by snad měla být 

uvedena někde na počátku, protože toto téma prostupuje veškerou dobovou (a nejen dobovou) 

činnost. Kapitola je ale pouhým otevřením zajímavého pohledu. Nic nového se zde bohužel o 



vztahu architekta – sochaře – malíře – dekoratéra - objednavatele nedovídáme. Výzkum zde 

nepřinesl žádné podstatné nové pohledy, či alespoň hypotézy. Přitom určení celkové koncepce 

a vymezení podílu na autorství dekorací je zcela zásadní. Co určuje architekt/objednavatel, co 

je ponecháno na uvážení sochaře, malíře, zejména pak dekoratéra, to jsou zásadní otázky 

tvorby nejen tohoto období. 

 

„Špachtle místo dláta: dobové postoje k výzdobě pražských domů“ 

Oproti názvu se zde objevuje exkurs do dobového tisku. Autor detailně 

zkoumal dobová periodika a v této části přinesl nesporně zajímavé dobové postřehy. Zájem o 

dobový tisk je jednou z největších kvalit posuzované práce. 

Nadpis však uvádí zajímavý kontrast: špachli versus dláto. Kamenných staveb 

však bylo v nás obecně vždy naprosté minimum. Zajímavější by bylo srovnání modelované 

štukatury a užívání prefabrikovaných odlitků (viz zmínky v předešlých kapitolách). 

 

„Poznámky k výzdobě pražských obytných domů staveb secese a moderny“ 

Tato část práce je nejproblematičtější. Jakoby autorovi docházel čas. Na šesti 

stranách nelze uvést ani to, co je dnes již obecně známé. Vždyť kvantitativně právě z této 

doby pochází nejvíce dochovaných objektů, navíc z velice různorodých stylových rovin. 

Prolínání stylů vedle sebe i „přes sebe“, dokonce souběžně s novým secesním ztvárněním, to 

je dle mého mínění základní charakter této podstatně odlišné tvorby. Uvedená základní 

proměna vytvářející novou atmosféru v práci chybí.  

Nepochopitelné je zachycení „posecesního“ období na necelé stránce textu. 

Vždyť právě na kontrastu této doby s obdobím minulým by bylo možné nejlépe 

charakterizovat názorově vysoce polarizovanou situaci. V této době navíc vychází řada 

dobových článků a proklamací, které se velice nemilosrdně vyjadřují k předešlé etapě, vůči 

níž se striktně vymezují. O této klíčové situaci souběhu několika výrazových poloh, která by 

napomohla dobovou architekturu „číst“, se autor v podstatě nezmiňuje.   

V úvodních cílech bádání měla práce tímto obdobím končit, a tedy vrcholit. 

V textu se z ní stal ale téměř nic neříkající apendix.       

 

„Závěr“ 

Kapitolu, kde měl autor představit souhrnný pohled na výsledky svého bádání, 

je nutno zcela odmítnout. Na třech stranách autor stačil uvést jen nejobecnější fakta a vrátil se 



tak již ke známým tvrzením. Řada v práci roztroušených poznatků i nápadů jakoby ani 

nezazněla, autor s nimi již nepracuje.  

Např. význam J. V. Myslbeka není žádné novum. Výskyt keramických plastik 

přes jejich význam nevystihuje podstatu pražských dobových fasád. Zmiňuje se pouze 

neorenesance, což dokládá nedostatečný zájem o neobaroko, neogotiku a zejména 

eklektistické kompozice přelomu století. Například Birnbaumem kritizovaná chtěná 

malebnost Pařížské ulice uvádějící navíc v práci téměř nereflektované vlivy lidové tvorby 

není reflektována. To vše ukazuje, že se autor spokojil s obecnými tezemi, které nepřinášejí 

obohacení stávajícího poznání. Kapitola působí spíše jako úvodní stať vymezující, kam 

zaměřit podrobný a nové poznatky přinášející výzkum.  

 

Autor v úvodu jasně uvedl směry bádání. Tomu odpovídá i příloha obsahující 

i prameny. Jejich soupis je profesionální, lze říci, že vyčerpávající. Když ale podrobněji 

sledujeme jednotlivé odkazy, jedná se jen o ukázku možností, než o doklad nutného 

soustavného studia. Např. v části „Archivní a sbírkové fondy“ je AHPM využit ve dvou 

signaturách, Archiv architektura NTM sleduje fondy dvou architektů, Stavební archiv Úřadu 

městské části Praha 1 poskytl 16 položek. Nutno ocenit pozornost věnovanou mnohdy 

nevyužívaným pasportům SURPMO Praha. I zde se ale objevuje pouze 5 položek. Vcelku lze 

proto tyto odkazy chápat spíše jako ukázku míst, kam je nutno koncentrovat průběžnou 

badatelskou činnost.   

Zásadní problém vidím v přehledu literatury. Autor má nepochybně pravdu, že 

dekorace obytných domů stojí doposud spíše v pozadí zájmů. Přes to ale velká část prací (jak 

syntetických, tak zaměřených na tvorbu konkrétního autora) existuje a jsou v nich vysloveny 

soudy, či hypotézy, na které měl autor práce reagovat. Z dlouhé řady pokrývající značené 

časové rozpětí lze zmínit krátkou, ale zásadní Janákovu studii z roku 1933 „Sto let obytného 

domu nájemného v Praze“ a na druhé straně Vybíralovu knihu z roku 2013 „Friedrich 

Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury“. V „akademických dějinách umění“ 

je několik statí, které se snaží definovat určité etapy v 19. století (např. přísný historismus M. 

Horyny). Máme to štěstí, že v posledním období vyšla řada obsáhlých studií věnovaných 

význačným dobovým tvůrcům (Kotěra, Jurkovič, Janák, Gočár a další). I zde jsou v textu 

odstavce, kde autoři sdělují svoje představy a teorie týkající se tématu posuzované 

doktorandské práce. V přehledových dílech se rovněž toto téma objevuje. Vážným 

opomenutím je absence knihy Marie Benešové „Česká architektura v proměnách dvou století 

1780-1980“ z roku 1984, která téma architektury 2. poloviny 19. století nově otevřela. Dle 



mého soudu rovněž chybí Birnbaumův článek o „chtěné malebnosti“ („Malebnost 

v architektuře“, Styl, 1919), kde autor patrně jako první rozpoznal problémy synkretismu 

eklektické architektury a dekoru.  

Jedná se ale i o situaci na badatelském poli mimo české prostředí. Například již 

klasická publikace Clauda Mignota obsahuje přímo kapitolu věnovanou této problematice 

(v německé verzi „Architektur des 19. Jahrhunderts“ z roku 1994: „Das bürgerliche 

Wohnhaus“.) Rovněž chybí reflexe několika podstatných knih Pavla Zatloukala. I když (a 

možná právě proto, že) se jedná o Moravu a Slezsko, je zde vyslovena řada pro naše prostředí 

podnětných tezí.  

Pokud respektujeme samotným autorem zvolenou šíři záběru, chybí mi zde 

alespoň ukázkové odkazy na jeden podstatný typ dobové literatury (tzv. „musterbuchy“), 

která architektům přinášela nejčastěji prostřednictvím rytin prvky hodné dalšího užívání. Pro 

podobu architektury a zejména její kvalitativní stejnorodost (najednou se objevuje shodná 

kvalita v centrech i periferii) tvoří tyto dobové vzorníky jeden ze zásadních prvků pro práci 

neoslohového tvůrce, a to jak architekta, tak dekoratéra. Právě výběr motivů, jejich rozmístění 

na obrazových tabulích a četnost výskytu určitých stylových rovin je pro pochopení dobového 

přístupu k historickým vzorům zcela zásadní. Doporučuji zejména dlouhou řadu „Handbuch 

der Architektur“ vycházející, a tak doprovázející, ovlivňující a vlastně i ilustrující celou dobu, 

kterou autor práce sleduje. Jen namátkou lze uvést „Allgemeine Hochbaukunde des 

Hanbuches der Architektur – Die Bauform-Lehrer“ mnichovského J. Bühlmanna z roku 1896, 

či Styl-Lehre der Architektonische Formen der Renaisance vídeňského A. Hausera z roku 

1880.  

Práce částečně reflektuje stav bádání v našem ústavu. Upozorňuji ale na další 

položky, zejména inspirativní práci Tomáše Zimmera „Novobarokní fenomén v pražské 

architektuře kolem roku 1900“ z roku 2012, či již starší práci věnovanou dílu dvojice Fellner- 

Helmer. 

 

Shrnutí: 

Zvolené téma lze nesporně hodnotit jako velice zajímavé a z hlediska 

stávajícího poznání potřebné. Jeho odpovídající zpracování by mohlo vytvořit záslužný 

protipól Šámalovy a Prahlovy podnětné práce: „Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba 

reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny. Praha 2012“.  

Současně se jedná o téma velice náročné a nesporně ambiciózní. K jeho 

naplnění by bylo nutno vykonat obrovské množství práce. Disertace o počtu 135 stran to ale 



již svým nevelkým rozsahem neumožňuje. Navíc nebyl dodržen rozvrh bádání uváděný 

v úvodu. Pokud by práce sledovala pouze neorenesanční projevy, bylo by o jejím přínosu 

možné diskutovat. Proměny architektury probíhající ve druhé polovině 19. století se ale na 

počátku století následujícího navíc neobyčejně zrychlily. Jen popis různorodých a mnohdy 

přímo protichůdných stylových rovin prvních deseti let 20. století, jejich charakteristika a 

sledování odlišností, či naopak (přes vše již výše řečené) snaha o zachycení spojujících 

elementů vycházejících z obecných dobových trendů, to vše by vydalo na velice obsáhlou a 

nepochybně přínosnou studii. Jestliže je v textu této etapě věnováno 6 stran, nelze zde 

v dostatečném rozsahu uvést ani základní charakteristiku, natož srovnání, analogie apod. 

Formální členění není vždy podstatné. Dané období lze ale v principu rozčlenit 

do tří základních etap (velice přibližně: přísný historismus, eklektismus, secese a moderna). 

Z nich autor částečně zpracoval první část, v dalších časových úsecích k podstatnějšímu 

posunu našich vědomostí nedošlo. 

Problémem je nejen nevyrovnanost kapitol, ale i jejich podoba. Samozřejmě, je 

možné určitou oblast zájmu sledovat z řady různých perspektiv. Tyto odborné přístupy ale 

potom musí pojmout celé zkoumané období. V práci však byly pro určité etapy voleny odlišné 

základní hodnotící přístupy. Celek potom působí spíše jako soubor samostatných článků, než 

jednotně koncipovaný celek.  

Ne zcela jasný byl pro mě i výběr příkladů, i když je nutno ocenit, že autor 

v práci uvádí řadu zajímavých postřehů i nových nálezů. Jako nesporný přínos lze hodnotit 

jeho zájem o soudy dobového tisku, který byl evidentně podrobně studován. Charakter práce 

se ale postupem časových etap mění, na finále jakoby již nezbyl prostor, či čas. Posuzovanou 

práci je tedy nutno považovat za první etapou výzkumu, který shromáždil řadu poznatků, 

postřehů i nápadů. Ty ale nebyly následně konfrontovány s existující literaturou a 

zapracovány do kontextu, jenž by měl v tomto typu práce přesahovat i hranice země. 

Již jsem uvedl, že kapitoly mnohdy působí jako shrnutí něčeho, co ale není 

v rámci disertace čtenáři dostupné. Možná by situaci vyřešil katalog vybraných děl. Vím, že 

autor publikoval řadu knih věnovaných pražské, zejména staroměstské architektuře a dle 

všeho materiál výborně zná. Dle universitních propozic však musím hodnotit práci zcela 

samostatně. Zde pak jednotlivosti a často nijak blíže nespecifikované skutečnosti nejsou 

v závěrečné fázi provázány do jednotného celku směřujícího k výsledku, který by měl 

formou doktorandské disertace obohatit naše stávající poznání. Právě tato finální část 

v podstatě zcela chybí a práce se tak zastavila někde v polovině cesty. Tato disertace by 

(s výhradami k podceněnému závěru) splňovala nároky kladené na disertaci magisterskou. 



Dle mého mínění však nesplňuje nároky disertace doktorandské, jejíž základní hodnotu 

spatřuji právě v novém, jasně doloženém a přesvědčivě formulovaném příspěvku ke 

stávajícímu poznání. 

Disertaci by prospěla i konečná redakce, a to jak české, tak anglické části.  

 

Po dlouhém zvažování jsem z výše uvedených důvodů dospěl k tomu, že práce 

nenaplňuje nároky kladené na doktorandskou disertační práci; v úvodu vymezené téma nebylo 

dostatečně a zejména rovnoměrně zpracováno. Z těchto důvodů ji proto bohužel nemohu 

doporučit k závěrečné obhajobě. 

 

 

V Praze, srpen 2015     Ing. Petr Macek, PhD. 


