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Podobně jako řada dalších studentů se i Ema Šmídová obrací svým tématem k české 

poválečné architektuře. V centru jejího zájmu je detailní studie věnovaná třem realizacím 

architekta Josefa Dandy z 50. let. Tu ale autorka zasazuje do širokého kontextu jak 

železničního stavitelství v Čechách vůbec (od jeho počátku v 19.století), včetně jakéhosi 

slovníku hlavních pojmů (které následně soustavně a vhodně používá), a také do širšího 

kontextu odborné aktivity samotného architekta Dandy. Práce je podložena rozsáhlým 

průzkumem archivních materiálů, kterými Šmídová pečlivě dokládá celý text.  Tyto materiály 

nás ale seznamují nejen se samotným postupem prací na vybraných stavbách, ale seznamují 

čtenáře také s komplikovanou a v mnohém napjatou atmosférou obnovy země po 2. světové 

válce, a především s klimatem, v němž docházelo – podobně jako v oborech volného umění – 

k přehodnocování předválečných paradigmat a k hledání výrazu pro proměňující se 

společenské klima, nové potřeby, a kdy také tvůrci všech oborů stále citelněji čelili novým 

politickým zadáním.  

V bakalářské práci Emy Šmídové nejenže nalezneme skutečně pečlivý popis vzniku projektů a 

realizací nádraží v Pardubicích, Klatovech a Chebu, ale autorka hledá zároveň společné rysy 

architektova rukopisu, a to jak v samotném funkčním prostorovém řešení interiéru i 

exteriéru. Věnuje pozornost rovněž výtvarné součásti těchto staveb, která je 

nepřehlédnutelná. Všechny tři stavby kontinuálně hodnotí ve vztahu k dalším nádražním 

stavbám tohoto období a vytváří tak široce založenou představu o tomto typu stavebních 

realizací na našem území. Citlivě a objektivně uvažuje o vztahu funkcionalismu, 

monumentality a bruselského stylu, které v jakési proměňující se proporci definují vybrané, 

mimořádně architektonicky zajímavé stavby. 

Práce je výsledkem dlouhého výzkumu pramenů, zhodnocuje dosavadní literaturu k tématu, 

a v neposlední řadě je napsána kultivovaným jazykem.   

Dle mého názoru přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci, a doporučuji hodnotit ji 

stupněm výborně. 
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