
Tadeáš Kadlec: Salon a l’italienne – Geneze fenoménu oválného sálu mezi Francií, Itálií 

a Rakouskem 17. století. 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Tadeáš Kadlec si za téma své bakalářské práce vybral mimořádně poutavou 

problematiku vzniku a vývoje oválného sálu, který se stal jedním z ústředních motivů 

významných zámeckých a palácových staveb zejména ve Francii, v Itálii a ve střední Evropě 

závěru 17. a počátký 18. století. V první části práce autor sleduje podrobně genezi sálu ve tvorbě 

Louise le Vaua, který se stal klíčovým protagonistou tohoto architektonického fenoménu. 

Následuje charakteristika projektů pro královský Louvre, kde byly francouzské motivy 

konfrontovány s tvorbou nejvýznamnějšího římského architekta Gian-Lorenza Berniniho. Přes 

Řím se autor dostává k postavě klíčového vídeňského architekta Johanna Berhnarda Fischera 

z Erlachu, jehož stavby se staly odrazovým můstkem pro tvorbu pražského architekta Giovanni 

Baptisty Alliprandiho, jehož dvě stavby – Přehořovský palác a zámek v Týnci – práci uzavírají. 

Z textu práce je zřejmá autorova nesporná erudice, související úzce s jeho studijním 

pobytem v Paříži. Právě díky němu je téma pojato ve skutečně evropské perspektivě, s velmi 

dobrou znalostí soudobé literatury i aktuálních uměnovědných otázek. Svůdný badatelský 

ponor do geneze fenoménu mezi Francií a Římem autora zjevně pohltil natolik, že se právě tato  

v principu spíše úvodní kapitola stala nejkomplexnější a možná i nejzajímavější částí celé práce. 

I následné kapitoly přinášejí pozoruhodné momenty, jako jsou postřehy týkající se možných 

římských inspirací Fischera z Erlachu, analýzy Alliprandiho staveb či snaha vysvětlit jejich 

charakter rozhledem a požadavky jednotlivých stavebníků. Všechny tyto nesporně zajímavé 

momenty nicméně nemohou zastřít skutečnost, že „středoevropská“ část práce je spíše než na 

komplexním přístupu postavena na dílčích tématech, která nemohou velkoryse započatou práci 

adekvátně uzavřít. Rozpačitému dojmu z finální části práce bohužel přispívá i absence 

syntetického závěru, který by mohl případné nedostatky vyvážit a překlenout. 

Tadeáš Kadlec si zvolil téma, které náročností i rozsahem výrazně přesahuje běžnou 

bakalářskou práci. Situaci si neulehčil volbou (mnohdy až příliš) komplikovaného způsobu 

vyjádření a – chvályhodnou! – důsledností při práci s literaturou i tištěnými dobovými prameny. 

Závěrečná část práce zůstala bohužel spíše jen načrtnuta, což vyplynulo jak z náročnosti tématu, 

tak z času, který se zjevně v závěru psaní nedostával. Přesto jsem rád, že si autor toto téma 

vybral. Minimálně s jeho první částí se porovnal se ctí a s nadhledem, které jsou vlastní spíše 

zkušeným badatelům než studentům prvního stupně vysokoškolského studia. Jeho práci lze 

chápat jako první krok na cestě k otevření celé řady témat, které se srovnáním francouzského, 

italského a středoevropského prostředí otevírají.  

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Při hodnocení váhám mezi stupněm 1 a 2 

s tím, že k finální známce se přikloním až dle průběhu vlastní obhajoby. 

 

V Praze, dne 30. 8. 2017. 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 


