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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Specifickým cílem práce je posoudit, nakolik byla stavební a urbánní plánovací činnost v Praze v období 

1939-1945 ovlivňována říšskoněmeckými správci Protektorátu Čechy a Morava. Tuto problematiku 

autor zasazuje do širšího kontextu, když nejprve v první kapitole představuje širší problematiku 

nacistického urbanismu (a jeho variant v plánech pro okupovaná území středovýchodní Evropy). 

Konečně ve třetí kapitole podrobněji analyzuje realizované stavební projekty na území hlavního města 

v oblasti hromadné dopravy a průmyslu. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Nepochybně jde o výjimečnou diplomovou práci: autor shromáždil a zpracoval poměrně rozsáhlý 

korpus pramenů dostupných v Národním archivu, v Archivu hlavního města Prahy, v Archivu 

Dopravního podniku. Neopomněl ani dobový tisk. V úvodu se dokázal korektně vypořádat s již 

existující literaturou na dané téma. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Předložená studie splňuje formální nároky kladené na diplomovou práci.  

Jazykově a stylisticky je práce v podstatě bezchybná. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Jde o zdařilý text, u kterého by se (po úpravách) dalo uvažovat o publikaci ve formě článku. Vzhledem 

k tak kvalitně odvedené práci je ovšem škoda, že studie vyznívá poněkud banálně. Autor doložil 

poctivou analýzou pramenů, že nacističtí plánovači neměli dostatek prostoru, aby své urbánní vize 

Prahy začali přetavovat důsledněji ve skutečnost, což nepochybně souvisí zásadně s tím, že v průběhu 

druhé světové války stavební činnost celkově klesala (a s vývojem na frontě urbánní plánování 

opravdu nebylo hlavním zájmem nacistického režimu). Provedený výzkum tedy dle mého teprve 

otevírá dveře k opravdu zajímavým otázkám, které T. Bajusz zmiňuje, ale nerozvádí. Autor zejména 

opakovaně zdůrazňuje kontinuity personální i myšlenkové v oblasti urbánního plánování – ty by stály 

za mnohem podrobnější rozvedení (v hrubých obrysech alespoň u obhajoby) tak, aby se mohl tento 

výzkumný projekt stát plnohodnotným příspěvkem do živých debat v současné historiografii o 

podobnostech (resp. rozdílech) a vzájemných inspiracích, ovlivňování, výpůjčkách všeho druhu mezi 

různými modely modernit (v tomto terénu prvorepublikovou, nacistickou a později socialistickou). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 



 

1/ Autor by u obhajoby mohl podrobněji představit některého z aktérů, kteří působili v urbanistickém 

plánování jak v období 1. republiky tak během protektorátu, eventuálně po roce 1948. 

2/ Mohl by též přesněji zařadit svůj výzkum do kontextu současných bádání o fenoménu (nejen) 

urbánního plánování v komparativní/resp. transnacionální perspektivě (viz např. Journal of Modern 

European History roč.13, č.4 (2015); nebo Journal of Urban History 42 (2016) atd.) 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako výbornou (A-B). 

 

Datum: 17.6. 2018        Podpis: Matějka 

 

 
 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 


