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 Diplomová práce Kateřiny Haltufové se zabývá vývojem společnosti v 19. a na 

počátku 20. století a jeho vlivem na proměny pražské architektury. Jak sama autorka zdůrazňuje, 

je jejím cílem zjistit, jak je toto učivo zakomponováno do rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání a jakým způsobem je zpracováno v učebnicích vlastivědy na prvním 

stupni základní školy a dále zmapovat vývoj Prahy ve sledovaném období a zjistit, jakým 

způsobem se tyto změny promítly do pražské občanské zástavby. Cíle, které si autorka 

vymezila, jsou tedy poněkud velkorysé a v podstatě odlišné – vedle pedagogicko-didaktické 

části je zde je snaha o zmapování urbanistické proměny české metropole v dynamickém období 

19. a 20. století.  

Autorka svou studii rozdělila do celkem čtyř kapitol (nepočítaje seznam informačních 

zdrojů) včetně úvodu a závěru – tedy v podstatě do dvou částí. V první se zabývá pojetím učiva 

o Praze a jejich zasazením do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (a 

podobě učebnic), v druhé, nazvané Praktická část, pak dějinami několika staveb v centru Prahy.  

Didaktická část je strukturována spíše přehledově a je doplněna popisem didaktické 

vycházky. Zde mi uniká význam rozdělení práce, kde po těchto didaktických a konkrétních 

částech následuje část, kterou bychom mohli označit za teoretickou a jež by patřila spíše do 

úvodu (kapitola 2. 3. Praha 19. a začátku 20. století). Autorčino líčení historických událostí má 

charakter bleskové zkratky, svému účelu (pro druhý stupeň ZŠ) však poslouží. Bylo by však 

vhodné zmínit, že k zavedení českého úřadování v Praze došlo již počátkem 60. let 19. století (s. 

22). Není zcela jasné, co autorka myslí větou: „Přesné údaje o národnostním složení Prahy jsou 

známy až z roku 1880, ale ze starších záznamů je patrné, že v předměstských částech byl téměř 

výhradně český populační růst a že ve třicátých letech 19. století ustrnul přírůstek německého 

obyvatelstva v jádru města.“ Předměstí byla k Praze připojena v podstatě až po vzniku Velké 

Prahy (1. 1. 1922) a nijak nedokládá, jak a proč ustrnul přírůstek německé populace v české 

metropoli.  



V následujících úsecích autorka skáče od národnostního složení, sociálních proměn 

společnosti, přes každodennost a vzdělávání až k územnímu rozvoji. (Zde je škoda, že 

autorka nevyužila práce Jiřího Peška „Od aglomerace k velkoměstu“, které se zabývá právě 

jí zkoumanou epochou a že stranou nechala také práce zahraničních autorů.) Je také 

prazvláštní tvrdit, že „Po spojení měst v roce 1784 až do začátku 19. století měla Praha stále 

charakter středověkého města.“ (s. 30). Ke zboření hradeb Prahy došlo až po roce 1866, 

v případě Vídně a jiných evropských metropolí o dekádu dříve (zde chybí příslušná komparace). 

Autorka také nespecifikuje, kde došlo k rekonstrukcím a přestavbám domů. Není relevantní, že 

v českých zemích před rokem 1918 nebyla větší města než Praha a Brno, protože české země 

byla součástí Předlitavska, kde se ekonomickým centrem stala Vídeň a navíc Brno se etnicky 

českým městem stalo až „uměle“ po připojení  českých předměstí a vesnic po roce 1918. 

K bydlení různých sociálních vrstev obyvatelstva by bylo vhodné použít práci Carla E. 

Schorskeho (Vídeň na přelomu století, Brno 2000) a srovnat poměry v jednotlivých částech 

říše. Architektem, který upravoval kavárnu Slavie, byl Ivo Loos, nikoli Los. V případě 

Wiehlova domu by bylo dobré, kdyby autorka uvedla, proč byl dům vybudován právě tam a 

jak dříve vypadala architektura Václavského náměstí (např.  práce Ignáta Herrmanna) 

Práce je podle mého názoru psána s patrným entuziazmem, ovšem jejím hlavním 

nedostatek je metodologická neujasněnost. Buď se autorka měla rozhodnout pro didaktickou 

studii, nebo pro studii regionálně-historickou. Předložená studie se nachází na pomezí obou, 

a proto trpí jistými nedostatky. Práce však podle mého názoru splňuje též podmínky 

kladené na diplomové práce v příslušném oboru a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaká byla urbanistická koncepce Velké Prahy po roce 1922? 

2) Jakým způsobem se reflektuje vývoj architektury Prahy v současných učebnicích?   
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