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

 

Práce se zaměřuje na Berlín v době studené války a na pomyslný propagandistický „souboj“ architektury, 

respektive určitých architektonických projektů realizovaných v obou částech města v době existence dvou 

německých států a tedy i jeho rozdělení. Téma práce je velmi zajímavé a nosné, protože skutečně oba 

soupeřící politické systémy realizovaly stavby, kterými chtěly ohromit či zastínit „druhou stranu“. Právě 

z doby tohoto soupeření pochází přirovnání Západního Berlína k „výkladní skříni kapitalismu“, což ale 

zahrnovalo také oblast zásobování trhu, životního standardu či kulturní nabídky. 

 

Předložená práce se zaměřila na vybrané (významné, nově budované či ikonické) stavby ve Východním a 

Západním Berlíně, které představuje formou medailonků a nakonec se pokouší o srovnání jejich významu 

a role. 

 

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

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

 

Vytyčený cíl práce a téma samotné jsou velmi zajímavé a nosné. Nicméně autorka nezvolila pro jeho 

zpracování úplně ideální strukturu. Po samotném velmi krátkém úvodu, kde není prostor pro dostatečné 

vysvětlení logiky práce, krátce představuje městský koncept před rokem 1949. Následují dvě hlavní 

kapitoly věnované Východnímu a Západnímu Berlínu, které se dále dělí a zpracovávají samostatné 

stavby.  

 

Z hlediska výstavby práce je nutné vytknou především neukotvení pojmu „souboj architektury“ a jeho 

neprovázání s hodnotícími kritérii, které by vysvětlily, jak je možné vlastně stavby a jejich roli hodnotit. 

V zásadě v práci chybí metodologická část zpracovávající zásadní teoretické pojmy. Kamenem úrazu 

analýzy je „medailonkovitost“ kapitolek o jednotlivých stavbách, které ale nejsou nijak vzájemně 

provázané ani neodkazují na další související (například politický) vývoj. Rozpačitě pak působí závěrečné 

srovnání, kde opět nejsou jasná kritéria porovnání. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Práce po formální stránce vykazuje podprůměrné výsledky. Především se svým rozsahem 30,4 

normostran (s. 4) pohybuje na samé uznatelné dolní hranici povoleného rozsahu pro bakalářskou práci, 

dále neobsahuje dostatečné zhodnocení pramenů a literatury se zcela neakceptovatelnou informační 

hodnotou a rozsahem. Z hlediska použité literatury staví práce především na knize Emily Pugh 

(Architecture and Politics in Divided Berlin), další (až na výjimky) působí spíše formou dílčích průvodců po 

městě.  

 

Z hlediska formální práce s textem jsou na řadě míst překlepy, nevyrovnané formátování (např. s. 8, 10, 

24, 25, 27). Práci by také prospělo vložení obrázků do textu (nejsou ani v příloze), o nichž autorka píše, že 

je využívala při zpracovávání práce. Věcné chyby se objevují například v částech věnovaných Paláci 

republiky. Po sjednocení Německa se nejprve celá stavba zbavila azbestu a hledalo se pro ni využití. Až po 

několika letech se přistoupilo k demolici zbytku stavby (skeletu s fasádou). 

 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z práce je spíše rozpačitý. Autorka si zvolila zajímavé a velmi náročné téma, jak z hlediska 

tématu, tak i metodologie a zpracování analytického pohledu. Téma samotné a snaha o jeho zpracování 

je spíše silnou stránkou. Slabinou je samotná analýza a také nedostatek kontextu politického dění na 

úrovni velmocí, obou německých států či městské politiky. Domnívám se tedy, že cíl byl naplněn pouze 

z menší části. 

  

 

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

  

- Představit nejvýznamnější použitou literaturu pro analytickou část práce. 

- Lze identifikovat „fáze soupeření“ ve výstavbě v obou částech města? 

- Jaká hodnotící kritéria pro „souboj“ lze zvolit a aplikovat na Berlín po rozdělení Německa? 

S jakým výsledkem? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení E při úspěšné obhajobě a vysvětlení sporných otázek. 

 

Datum: 23. srpna 2019     Podpis: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

 

 

 

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. 


