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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce se věnuje urbanistickému rozvoji Prahy v době protektorátu s důrazem na plánování průmyslu a dopravy. 
Cílem práce bylo (v rámci dosud spíše sporadické sekundární literatury) zjistit jednak to, do jaké míry lze tuto 
situaci považovat za (dis)kontinuitní ve vztahu k dřívějším i pozdějším plánům rozvoje Prahy, jednak to, do jaké 
míry nacistické, politicky a ideologicky motivované urbanistické plánování, dirigované říšskou správou 
(Komise), mělo reálný vliv a současně naráželo na pragmatické bariéry zejména finanční povahy. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Diplomová práce je založena na nadstandardním archivním výzkumu a zpracování související dobové literatury 
z oblasti urbanistiky a architektury, jejichž výsledky autor konceptualizoval adekvátním způsobem v kontextu 
vývoje nacistického plánování jako takového, tak i v rámci jeho aplikace na protektorátní realitu jako svého 
druhu „případovou studii“. Práce je strukturována racionálně, výklad má logickou, navazující strukturu. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po jazykové stránce je práce nadstandardní, jazyk textu spolu s jeho strukturou umožňují bezproblémové a ničím 
nerušené vnímání tématu a způsobu jeho zpracování. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Na předloženém výzkumu lze nepochybně akceptovat tvrzení, že dřívější pojetí protektorátu jako období čistě 

jen nacistických urbanistických aktivit není udržitelné, jakkoliv je nutné toto tvrzení vidět v kontextu 
protektorátu jako svého druhu plánovacího provizoria, v němž se záměry křížily s objektivními bariérami. 
Možná by stálo za úvahu věnovat více pozornosti protektorátu jako útvaru umístěnému mezi předválečnou 
první (ale i druhou) republiku a poválečné komunistické Československo a pokusit se analyzovat „affinities 
and differences“ těchto period. Samozřejmě by to znamenalo další výzkum zřejmě přesahující parametry a 
zejména rozsah diplomové práce, nicméně právě tímto způsobem (což autor vnímá) by vynikla mimo 
politickou sféru existující a působící logika představ o rozvoji moderní společnosti a její 
variabilitě/invariantnosti. 

 
5. OTÁZKY A DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Jsou ve zpracovaných materiálech nějaké stopy nacistických debat o tom, jestli má Protektorát zůstat 
zachován, nebo integrován do říše? 
2. Které prvky urbanistického plánování rozvoje Prahy by v rámci úvahy o (dis)kontinuitních tendencích bylo 
možné označit za čistě nacistické, bez paralel s předchozím a následujícím vývojem? Nejde tolik o konkrétní 
stavby určené pro potřeby té či oné části nacistického aparátu, ale spíš o koncepty. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 Předložený text splňuje podmínky kladené na magisterskou práci, kterou tímto doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 
 
Datum: 18. 6. 2018       Podpis: 
 
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. 


