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Oponentský posudek bakalářské práce. 

 

Autor si pro svou bakalářskou práci zvolil široké a ambiciózní téma: vliv vídeňské školy Otto Wagnera 

na jižní Moravě. Již tak široký záběr se autor rozhodl dále rozšířit kulturně-historickým úvodem, jehož 

cílem bylo nastínit atmosféru Vídně druhé poloviny 19. století. Na tento úvod, který zabírá třetinu 

textu práce, navazuje obdobně rozsáhlá pasáž, týkající se školy Otto Wagnera a vídeňské moderny.  

Vlastnímu tématu architektury na jižní Moravě je věnována pouhá třetina práce, tedy přesně 32 

stran.  

Autorovu zájmu o Vídeň a její atmosféru rozumím. Stejně tak chápu touhu o vlastní definici témat a 

rozporů, kterými se tato doba vyznačuje. Nespornou autorovou výhodou je stylistická obratnost, 

která jej snadno vede od jednoho tématu k druhému, od charakteristiky k analogii a od analogiím 

k jednoznačným soudům. Text plyne jako řeka, která se snadno převalí přes možné problémy či 

těžkosti, kterých si v rozletu často ani nepovšimne: nač se jimi zabývat, když se na obzoru rychle blíží 

další vzrušující téma, vyžadující rychlé postřehy a soudy…  Aby mi bylo rozuměno, nechci tímto 

konstatováním autorův talent ani trochu zlehčovat, práce jasně ukazuje, že je nesporný. Obávám se 

však, že stejně názorně také dokládá, nakolik se formulační suverenita může z výhody proměnit 

v problém, který práci zkomplikuje a zatíží. Obecné výroky typu „studium politických, a především 

kulturních dějin podunajské monarchie, mě již delší čas utvrzuje v přesvědčení, že monarchie 

zastávala nespornou roli v životech jejích obyvatel i zbytku Evropy“ (s.7) snad mohou bez povšimnutí 

projít u bilancujícího či popularizačního textu zasloužilého badatele, avšak v kontextu bakalářské 

práce působí poněkud kuriózně. 

 Zjevná touha po napsání zralého a suverénního textu autora vedla k pojetí, které z práce učinilo 

zvláštní resumé, jehož úlohou zjevně bylo vyřešit nejen dané téma, ale i celý navazující komplex 

kulturních, společenských a politických dobových souvislostí. Mnohé zajímavé postřehy tak zanikají 

pod tíhou interpretace, která je příliš rychle vsazuje do širšího rámce, aniž by zvolená obecnost textu 

umožnila předloženou tezi nějak reálně ověřit. Probíraná témata se tříští do různých směrů, které 

dále rozšiřuji již tak široký záběr práce. Nepochybuji, že autor se tématu dlouho věnoval. Vstupní 

kapitoly jej nicméně zjevně pohltily natolik, že na samotné téma už mu mnoho času nezbylo. 

Vlastní architektura na jižní Moravě je probírána velmi stručně a téměř výlučně na základě dílčích 

charakteristik průčelí či – v několika málo případech – vybraných částí interiérů stavby. Autor se 

překvapivě vůbec nezabývá půdorysy a dispozičními řešeními staveb. Kapitoly mají opět charakter 

intenzivně provázaného textu, v němž je na základě letmých srovnání vykresleno panorama 

architektury v Brně, Hodoníně a Znojmu jako sled vídeňských motivů a inspirací, které se dle autora 

odkazují na jednotlivé wagneriánské stavby. Opět: rozumím okouzlení tématem i to, že autor viděl 

vídeňské motivy na téměř každé stavbě, na kterou se zaměřil. Stalo se to totiž každému, kdo se 

poprvé systematicky věnoval jednomu tématu, které pak – logicky, avšak většinou ne vždy zcela 

přesně – spatřoval na stavbách, které následně zkoumal. I zde jsou mnohé postřehy zajímavé, avšak 

zkratkovitost popisu, který se navíc nepochopitelně zaměřuje téměř výlučně na fasády, text 

mimořádně problematizuje. 

Je velká škoda, že si autor pro zkoumání nevybral několik konkrétních staveb, které by do hloubky 

poznal a u nichž by mohl terénním i archivním výzkumem vytvořit předpoklady pro skutečné srovnání 

s možnými předlohami ve Vídni či jinde, kam by jej bádání zavedlo. Hlavní práce historika architektury 

totiž nespočívá ani v letmém resumé dosavadní literatury, ani ve stručných charakteristikách, které až 



příliš snadno vedou k rychlým soudům. Jeho údělem je skutečný výzkum, který nemá předem dané 

cíle ani závěry. Každý touží napsat efektní shrnutí, které by bylo ještě dlouho a s obdivem citováno: 

předpoklady pro něj však může vytvořit jen skutečná badatelská práce, kterou – bohužel i bohudík – 

nelze ničím jiným nahradit. 

Předloženou práci považuji za problematickou. Vzhledem k dílčím kvalitám kulturně-historických 

pasáží ji nicméně nakonec doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 14. 6. 2017. 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

 

 


