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

 

Předložená práce si klade za cíl odpovědět na otázku, „jaká část rozděleného Berlína stavěla v letech 1949–1989 

modernější, funkčnější a dodnes zachovalejší architekturu”. Autorka si vybrala tři dvojice budov a 

architektonických celků (Funkturm a Fernsehturm, Karl-Marx-Allee a Kurfürstendamm a konečně Kongresovou 

halu a Palác republiky), jejichž stavbu a architektonické kvality snaží interpretovat a následně komparovat.  

 

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

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

 

Text svým tématem, náročností i zpracováním splňuje standardy kladené na bakalářské práce na IMS FSV UK. 

Použité primární zdroje i sekundární literatura jsou relevantní, ve většině zahraniční provenience. Práci je možné 

vytknout až příliš stručný úvod a kritiku literatury. Zejména však chybí jasnější metodologické vymezení – 

vysvětlení výběru konkrétních budov, proč jsou zařazeny budovy i urbanistické celky (ulice), atd. Text rovněž 

sklouzává k prosté deskripci na základě sekundární literatury, místy trpí rozbitím do příliš krátkých kapitol. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  

 

Z hlediska jazykového zpracování obsahuje text jen minimum překlepů (str. 5, 11, 24), autorka však bojuje s 

formulačními obtížemi, místy používá nesrozumitelný pořádek slov ve větě. Opakované poznámky pod čarou 

nezkracuje, v části věnované kritice literatury cituje jiným způsobem než ve zbytku práce (Harvard vs. Chicago 

Manual of Style). Místy chybí odsazení odstavců, citace jsou naopak nadbytečně vydělovány kurzivou i 

uvozovkami. Vzhledem k povaze tématu by se nabízelo doprovodit text alespoň minimem vyobrazení, např. 

mapou rozděleného Berlína s označením analyzovaných budov.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Autorce se podařilo předložit text na velmi originální a zajímavé téma, stojící na hranici dějin architektury a 

politických dějin rozděleného Berlína. Práci však chybí jasnější vymezení metody a výběru porovnávaných 

budov. S tím souvisí struktura práce, která se spokojuje s popisem jednotlivých případů a teprve následně se je 

pokouší komparovat. Formální nedostatky považuji za nevýznamné. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

 

Po pádu berlínské zdi došlo k politickému vítězství jedné ze stran Vaší komparace. Některé symboly 

socialistické minulosti byly zachovány (název Karl-Marx-Allee), jiné byly zbourány (Palác republiky). Dochází 



k jejich nahrazování architekturou novější, ale i starší (berlínský zámek). Jaké souvislosti mají tyto kroky 

v rovině politické, kulturní či společenské (otázka paměti – identity)?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, komisi navrhuji hodnocení známkou „C“. 

 

Datum: V Unhošti dne 26. srpna 2019     Podpis: David Emler, m. p. 


