
Karlova univerzita v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav pro dějiny umění 

Posudek bakalářské práce: 

 

Tadeáš Kadlec: 

Salon a l´italienne  

Geneze fenoménu oválného sálu mezi Francií, Itálií a Rakouskem 

17. století. 

Praha 2017 

 

Již název práce předestírá zajímavou a zásadní problematiku, která nebyla 

v našem prostředí doposud uspokojivě (pokud vůbec) řešena. Téma je velice ambiciózní, 

vyžadující obsáhlé znalosti a zběhlost v širokém spektru témat od znalosti dobové evropské 

architektury k početné zahraniční dobové i současné literatuře. Ocenit je proto nejprve 

samotnou autorovu odvahu hlouběji se do tohoto zadání ponořit. Z tohoto pohledu stať 

nepochybně překročila bakalářskou úroveň. 

Před detailnějším hodnocením je nejdříve nutno uvést obecnou poznámku. 

Téma je do té míry náročné a složité, že mu rozsah bakalářské práce nemůže postačit. Navíc 

se v textu objevila řada dalších témat (obecně dispozice, celkové kompozice apod.), která 

autorův záběr ještě více rozšířila. V práci se to odrazilo v jejím rozpadu do dvou odlišně 

zpracovaných částí. V obsáhlejším prvním úseku (40 stran) je velice dobře popsána situace ve 

Francii (s vazbou a Itálii). Druhá část je již zpracována stručněji (je otázkou, zda by nebylo 

strategičtější zabývat se pouze prvním, čili francouzsko-italským tématem) a tvoří spíše jakési 

exkurzy.  



Jestliže je tématem ovál, měla by být v práci uvedena jeho definice. Zmíněn je 

pouze Serlio s různými konstrukcemi tohoto útvaru, jinak je tento důležitý aspekt ponechán 

stranou. Nejen z formálního hlediska pak práci zcela chybí odpovídající závěr. Krátká kapitola 

na konci se týká pouze podílu Alliprandiho, což je s ohledem na zadané téma jen jedna, 

v textu navíc spíše okrajově zpracovaná problematika. 

Ambice se projevily i ve formální stránce, kdy je potřeba zmínit skvělou 

grafickou úpravu, což řada studentů odsunuje na samotný okraj zájmu. Určitý 

perfekcionalismus se však také odrazil ve volbě jazyka. Nezmiňuji nyní obsah, ale formu, 

protože nadbytek cizích slov dle mého soudu vyznění práce spíše oslabuje. Parafrázovat lze 

Miesovo „méně je více“. 

Ze seznamu literatury vyčnívá obdivuhodný soubor prostudovaných prací 

francouzské provenience. 

Vhodně byla vybrána obrazová dokumentace tvořící s textem organickou 

jednotu (chybí mi zde pouze palác Barberini). 

Následující poznámky by měly sloužit jako inspirace k další práci (kterou díky 

autorovým nesporným schopnostem důrazně doporučuji), či diskuzi při otevření velice 

důležitého a doposud takto obsáhle nezkoumaného problému. 

Otázkou je již obsah označení „a l´italienne“. Autor si je vědom složitosti a 

víceznačnosti. Má dojem, že prvotní označení se týká prostoru přesahujícímu podlaží a ovál 

(či jiný tvar) je až dodatečně připojen. Je pak název skutečně relevantní? Důležité je, že 

s výjimkou severozápadní oblasti Itálie (Guarini) se na vnější podobě profánních staveb ovál 

objevuje jen sporadicky a značně pozdě (pokud se nepletu, tak v Římě se jedná o palác až 

z počátku 18. století, návrh nebyl navíc římský). Dokonce se zde nabízí až paradox, kdy za 

italské je považováno to, co mohlo minimálně částečně vzniknout právě ve Francii (či se 

snahou ve Francii zapůsobit?). 

Již byla zmíněna absence definice oválu. Uvádím proto geometrické tvary 

v rozmezí: elipsa – ovál – pravoúhlý tvar doplněný půlkruhy – případně pak dokonce i 

pravoúhlý tvar se zaoblenými rohy. Jejich podobnost je někdy až matoucí, na druhé straně 

jejich vznik odkazuje do odlišných oblastí, dob i zásadního tvůrčího přístupu. 



Dělení na objekty, kde je ovál (záměrně?) skrytý v interiéru a kde naopak 

definuje celkovou hmotovou sestavu, považuji za velice důležité hledisko (pak se ale nutně 

propojí stavby světské se sakrálními – viz dále). 

Otázkou je absence sakrálních objektů. (I autor ale v obrazové příloze připojil 

Alliprandiho pozoruhodný ovál Lorety v Kosmonosech). Existence vně i uvnitř z oválu 

vycházejících sestav je dle mého soud zásadní a nelze ji od světských staveb odloučit. Je mi 

však jasné, že tento požadavek by práci ještě více rozšířil. Pro výsledné řešení je však 

nezbytný. (Doporučuji při dalším studiu reagovat na článek J. Bachtíka v ZPP, který ale vyšel 

až po odevzdání bakalářské práce). 

Zdá se mi, že přímá antická inspirace (zejména až obsedantně působící 

Koloseum) sehrála daleko větší roli. Bez těchto přímých vazeb nelze patrně problém vyřešit. 

Další soubor otázek se váže ke zmíněné geometrické konstrukci sledovaného 

prostoru. To, co méně znalý návštěvník, či stavebník, mohl chápat za totožné tvary, je právě 

svým vytýčením zásadně odlišné. A právě tak to nutně museli chápat navrhující (a kreslící!) 

architekti.  

Z výše uvedené teze vychází jeden z možných přístupů, kdy právě podle 

konstrukce lze hledat (a mnohdy až nečekaně detailně určit) vzájemně hlouběji provázané 

osobnosti. Vazba na jejich školení, či pobyt v určitém ateliéru, je pak nasnadě. 

Zdá se mi, že větší pozornost by mohla být věnována sestavám jakýchsi 

zmenšených jednotek typu Vaux–le-Vicomte po stranách Le Vauova západního průčelí 

Louvru (viz např. obr. 31 částečně, 32, 34). 

U italských řešení je ústředním objektem nesporně palazzo Barberini. Není ale 

ovál v přízemí (určující následně podobu hlavního sálu) dán místním (italským?) vztahem ke 

tvaru schodiště? Zdá se mi, že tento dynamický prvek vložený záměrně do dalšího 

dynamického objemu nebyl doposud dostatečně zohledněn. (Tyto vazby lze ostatně sledovat 

hluboko do 18. století – viz např. Palais Schönburg, Drážďany.) 

   



Odvážnou a inspirativní práci je nepochybně třeba ocenit. Přínosná je zejména 

první část zpracovávající u nás poprvé obsáhlou francouzskou literaturu. Autor však byl 

tématem do té míry pohlcen, že výsledek odpovídá prvnímu nahlédnutí do nám doposud 

málo známé oblasti.  

Z výše uvedených důvodů hodnotím stať v rozmezí výborně – velmi dobře.  

  

 

V Praze, srpen 2017              Ing. Petr Macek, PhD.  


