
Oponentský posudek disertační práce  

ing. arch. Jana Mléčky Proměny sakrálního prostoru  

(Fakulta architektury VUT v Brně, 2013, 148 s. textu + obr. příloha) 

 

1. Aktuálnost tématu 

 

Téma architektonické artikulace sakrálního prostoru je a vždy bude aktuální.  

 

2. Zvolená metoda zpracování 

 

Autor během své projekční praxe zjistil, že (někteří) uživatelé českých sakrálních staveb 

preferují podélné uspořádání interiérového mobiliáře (lavic, oltářního stolu atd.); nesouhlasí 

s tím a ve své disertaci hledá argumenty pro uspořádání centralizující. Vychází při formulaci 

těchto argumentů (1) z dějin architektury, (2) z dějin teologických programů pro architekturu 

a (3) z osobní spirituality – víry ve správné řešení.  

Ad 1 a 2) V první polovině disertace autor předkládá dějiny křesťanského sakrálního prostoru. 

Stručný rozsah nutně vede k výběrovosti, otázkou je, nakolik jsou vybraná fakta a historické 

epizody relevantní vůči pointě práce. Autorovi jsou zjevně sympatické snahy některých 

(západo)německých architektů minulého století o purizaci a centralizaci vybavení kostelního 

interiéru; naopak vyjadřuje averzi vůči sakrální architektuře 19. století. Nezdá se však, že by 

svůj názor opíral o znalost situace; v práci tohoto typu bych očekával přinejmenším zmínky o 

eklesiologickém hnutí anebo – když už bychom tolerovali účelový výběr referencí – o 

centrálách a raněkřesťanském či románském revivalu. Za závažnou pokládám absenci rozboru 

interiérů českých kostelů postavených nebo nově zařízených po roce 1989, jakož i absenci 

odkazů k rozpravě mezi uživateli a architekty, která vedla k finální podobě těchto interiérů. 

Z textu ani bibliografie není zřejmé, nakolik je autor s produkcí svých profesních kolegů na 

stejné téma obeznámen: neodkazuje se dokonce ani na publikaci týmu Jiřího Vaverky 

Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska, 

připravenou na FA VUT (Brno 2004). Bibliografie není logicky provázaná s textem: 

v poznámkách jen výjimečně nalezneme odkazy na použité zdroje informací, jak bychom to 

podle standardů odborných textů čekali. Seznam literatury potom působí jako nahodilá, 

dodatečně připojená skrumáž titulů: jak například autor využil Topografii transcendentních 

souřadnic filmového obrazu od Vladimíra Suchánka? Několik konkrétních pochybení a 

problematických partií: plán kláštera v St. Gallen není „teoretická práce“ (s. 16), saský 

kurfiřt Friedrich I. jistě neměl přízvisko „Saxony“ (s. 24), „Goethův přírodní dynamismus 

Jugendstillu“ je pojmový nesmysl (s. 27), autorova charakteristika architektury 19. století je 

zcela smyšlená (s. 26). Občas autorovi unikají rozdíly mezi křesťanskými denominacemi a 

vydává katolické postoje za obecně křesťanské (význam „slavení eucharistie“ – s. 49). 

Ad 3) Jistou volnost v nakládání s historiografickým materiálem v disertaci architekta mohl 

vyvážit přesvědčivý tvůrčí program a výkon. Autor si je vědom historické relativity forem 

uspořádání sakrálního prostoru, přesto ten, který si vybral, pokládá za „archetypální“ a 

„vnitřně opravdový“, oproti (podélné) alternativě, jejíž rezidua jsou „mrtvě přítomná“ a 

„odvádí od symboliky živého společenství církve“. Místo toho, aby autor naslouchal svých 

klientům a jako architekt (a křesťan!) se snažil ušít projekt na míru jejich potřebám, usiluje o 

„abstrahování vnějších projevů společnosti“ a řešení „dokonale naplňující vlastní účel“ na 

způsob avantgardistického sociálního inženýra. V popisech tří prezentovaných projektů 

příznačně chybí vyjádření citu pro památkové hodnoty nebo vyjádření o materiálech a 

barvách navrhovaných vložených novotvarů, což jsou z hlediska vnímání jednotlivých 

uživatelů důležité složky. Autor má bezesporu dobré předpoklady pro teoretickou práci 

(slibná úvaha o novotvaru vs. archetypu), nedokáže však zatím teorii přirozeně propojit  



s (vlastní) praxí: jinak by se vyvaroval nic neříkajících pojmů („skutečná vnitřní podstata“), 

pojmových rozporů („abstrahování vnějších projevů společnosti“ vs. „symbolický obraz 

soudobé společnosti“ u téhož návrhu) a uvědomil by si, že i jeho domněle nadčasové projekty 

jsou ovlivněné konkrétními podmínkami a slohově relativně snadno identifikovatelné.     

 

3. Splnění stanovených cílů 

 

Cíl byl stanoven dostatečně široce, takže jej lze pokládat za splněný. 

 

4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 

 

Vnímat problematiku kompozice sakrálního prostoru jako „vědecký problém“ je 

problematické. Stanovisko řešitele i komentátorů jeho práce se bude vždy různit podle toho, 

zda jsou sami věřícími, či nikoli. Architekta lze podle mého názoru vnímat spíš jako jednoho 

ze tří účastníků debaty o optimálním řešení, přičemž prvním účastníkem je obec věřících-

uživatelů a druhým Bůh (jehož „hypotézu“ z rozpravy nelze jednoduše vyřadit myšlenkovou 

abstrakcí). Od architekta se, odhlédnuto od samozřejmých technických znalostí, v takové 

situaci vyžaduje spíš maximální empatie než experimentování, které by z jeho klientů učinilo 

pokusné králíky. Dokonce ani rigorózní aplikaci „měkkých“ metod historiografického 

zkoumání zde nemusíme vnímat jako nezbytnou, s ohledem na křesťanské chápání času a 

toho, jak v něm probíhá komunikace mezi Stvořitelem a stvořeným. Autor (nejen) 

v doktorském řízení nicméně musí počítat s nábožensky neutrálním odborným publikem a 

před ním by svým argumentům dodal na váze, kdyby je podpořil plošným průzkumem 

vzhledu typově a dobou vzniku souvisejících sakrálních staveb, konfrontoval relevantní 

teologická vyjádření či analyzoval a statisticky vyhodnotil názory uživatelů.   

 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

 

Význam disertační práce tkví především v prezentaci osobitého a potenciálně perspektivního 

pojetí problematiky tvorby sakrálních staveb (sakrálního prostoru).  

 

6. Formální úprava disertační práce 

 

Předností práce je velmi kultivovaný, čtivý styl, ocenit lze i malé množství překlepů nebo 

typografických nedostatků (pomlčka/spojovník apod.). O ne zcela dostatečném seznámení se 

zásadami vědeckého psaní svědčí (vedle metodické nedisciplinovanosti, kterou by ovšem bylo 

možné tolerovat) již vzpomenuté neúčelné nakládání s poznámkovým aparátem anebo 

absence odkazů na zdroje vyobrazení. To nebudiž pokládáno za malichernost: zrovna 

provozovateli kreativního zaměstnání by na dodržování autorskoprávních odkazů mělo 

záležet.   

 

7. Stanovisko oponenta 

 

Autor předkládá zajímavý a, opakuji, čtivý a perspektivní vhled do svého myšlenkového 

světa. Disertační práci doporučuji k doktorskému řízení a odborné rozpravě. Bude-li úspěšně 

obhájena, akceptuji udělení vědecké hodnosti Ph.D.   

 

V Brně 14. 12. 2013 

 

PhDr. Martin Horáček, Ph.D., Ústav architektury FAST VUT v Brně 


