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Předkládaná práce komparuje stavební vývoj dvou tradičních středoevropských univerzit s důrazem 

na jejich zapojení do městského prostoru. Cílem práce je analýza „deklarovaných politik a strategií 

zúčastněných stran ve srovnání s jejich současnými a eventuálními budoucími následky“ (s. 2). Práce 

je členěna do čtyř hlavních částí: po rozsáhlém úvodu, který se zaměřuje na příslušnou teorii, 

následují dvě historické kapitoly, shrnující vývoj obou univerzit z daného úhlu pohledu od jejich 

založení ve 14. století až do současnosti. Poslední, „analytická část“, je věnována srovnání vývoje 

obou univerzit a aplikaci teoretických východisek představených v úvodu. Práce je ukončena 

jednostránkovým závěrem. 

Na práci je nutné vyzdvihnout její samotný nápad: podobný pohled na univerzity, obzvláště na 

univerzitu pražskou a vídeňskou – jejich výběr je, dodejme, zcela oprávněný – je dosud zcela 

ojedinělý, jak i sám autor správně konstatuje (s. 3). Autor dokáže suverénně pracovat s teoretickou 

literaturou, čtivé je i jeho shrnutí stavebního, resp. urbanistického vývoje obou univerzit. 

V neposlední řadě dokáže autor formulovat relevantní závěry a vlastní myšlenky. 

Tyto vysoce položené ambice jsou však i hlavním úskalím práce, která nakonec vychází téměř výlučně 

ze sekundární literatury. Její převážná část (kapitoly 2 a 3), zabírající více než polovinu diplomové 

práce, je pouze shrnutím na základě přehledových dějin obou univerzit. Chybí zcela vlastní výzkum a 

práce s primárními zdroji. Autorovi se tak ani nemůže podařit zodpovědět na otázku položenou 

v úvodu, tzn. analyzovat politiky a strategie zúčastněných stran. Do takovéto hloubky se takto 

koncipovaná práce ani nemůže dostat. Logicky tak již nezbývá příliš prostoru právě na vlastní analýzu. 

Čtvrtá kapitola, která měla zřejmě tento účel plnit, tak pouze na přibližně deseti stranách podává 

shrnutí předchozích částí. 

Vysoké ambice práce zůstávají tedy nenaplněné. Místo toho autor předložil čtivé shrnutí dějin dvou 

univerzit s důrazem na jejich stavební vývoj a vztah k městskému prostředí, doplněné o rozbor 

teoretické literatury z oblasti urbanismu a o několik zajímavých myšlenek, reprezentujících jako torzo 

původní plán. Ten byl přitom, jak je možné se na základě některých nápadů přesvědčit, slibný. To se 

týká především konstatování rozchodu ve vývoji obou univerzit v 60. letech, odlišného vývoje v 90. 

letech, souvisejících, jak autor sám naznačuje, s odlišným společensko-politickým vývojem 

(neoliberální transformace v Praze vs. regulovaná transformace v socialistické Vídni 90. let) a nakonec 

s pouze rychle načrtnutou myšlenkou stále nedokončené transformace v případě Prahy současnosti. 

Právě tyto souvislosti mezi obecnějším politickým a společenským kontextem a stavebním vývojem 

obou univerzit mohly být tím nejzajímavějším na práci, co by mělo zároveň i šanci promluvit 

k obecnějším problémům: shody i rozdíly ve vývoji dvou zemí oddělených původně železnou oponou 

v druhé polovině dvacátého století s dopady i na současnost. Je škoda, že prostor diplomové práce 

nebyl využit tímto směrem, namísto zbytečně širokého časového záběru už od středověku. 

Práce je psána čtivě a bez větších chyb. Přesto by si zasloužila ještě alespoň jednu textovou redakci. 

Například na s. 92 zůstaly ještě původní pracovní poznámky v textu. Z věcných nedostatků lze zmínit 

například až příliš povrchně popsanou podstatu tzv. Humboldtovské univerzity. Nešlo určitě jenom o 

profesionalizaci univerzit, rozhodující byl i ideál jednotného „Bildung“, který se dostával do stále 



většího rozporu se skutečností vědeckého rozvoje až koncem 19. století v souvislosti s bouřlivým 

rozvojem přírodovědných a technických disciplín. Podobně neplatí ani tvrzení, že tento typ univerzit 

měl vychovávat heterogenní masu studentů namísto společenských elit: to je vývoj pozorovatelný 

v západní Evropě teprve až od 60. resp. 70. let 20. století. Ve vyrovnání s odbornou literaturou by měl 

autor v případě pražské univerzity zmínit i práce Michaely Marek, týkající se přímo vztahů mezi 

stavebním vývojem, v tomto případě architekturou a dobovou politickou i společenskou situací. 

Celkově práce působí jako nenaplnění původně zajímavé ambice. Problematický je také její charakter 

pouhého shrnutí stávající literatury, doplněné o několik vlastních, primárních výzkumem však dále 

nepodložených tezí. 

Pro diskusi během obhajoby navrhuji, aby se autor diplomové práce zaměřil právě na výše uvedené 

teze o rozchodu vývoje obou univerzit v 60. letech, odlišných strategiích (či v případě UK právě 

nedostatku strategie) v 90. letech a na současnou situaci v kontextu historického vývoje obou zemí. 
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