
Oponentský posudek bakalářské práce Emy Šmídové, Budovy železničních stanic v 

Pardubicích, Klatovech a Chebu, Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha 2020 

Ema Šmídová si našla pro svou bakalářskou práci zajímavý úkol. Zaměřila se na architekturu 

železničních nádraží ve 20. století, konkrétně na osobnost Josefa Dandy, a porovnala mezi 

sebou tři jeho architektonické výkony s cílem identifikovat něco jako Dandův autorský 

rukopis. Vyjasnila přitom pojmy (stanice, nádraží, výpravna, odbavovací hala atp.), zasadila 

Dandovy práce do širšího kontextu staveb tohoto typu, s jistým důrazem na starší výpravny v 

Hradci Králové, Olomouci a Poděbradech, a nepominula ani uměleckou výzdobu Dandových 

nádraží, v níž se střídá socialistický realismus s bruselským stylem. Svůj úkol zvládla velmi 

dobře. Postřehla především, že Danda rozvinul v architektuře odbavovacích hal tu linii, která 

rušila rozdíl mezi odjezdovou a příjezdovou halou, běžný v 19. století, a sjednotila obě tyto 

funkční zóny do jednoho velkého prostoru.  

      K práci nemám žádné závažnější kritické připomínky. Autorka popisuje objekty svého 

zájmu výstižně, dovede je dobře analyzovat a dovede své poznatky i dobře zobecňovat. 

Dávám nicméně k uvážení, zda by z metodického hlediska nebylo lepší, kdyby si autorka pro 

studium Dandova autorského rukopisu vybrala tři výpravny, které jsou čistě od něho. Sama 

ví, že pod Pardubicemi jsou podepsáni tři architekti a v architektuře tohoto nádraží se tedy 

setkaly tři rukopisy – a který z nich je opravdu Dandův? Lepší postup by byl takový, že 

Dandův rukopis nejprve autorka definuje na základě jeho vlastních prací a až pak se vrátí k 

Pardubicím a u nich vysloví hypotézu, co je tam asi od něho. Narážíme tady na závažný 

problém autorství kolektivních prací, s nímž se historiografie moderní architektury už delší 

dobu potýká.  

      Z drobnějších výtek vybírám tyto: 1. není šťastné charakterizovat styl 

předfunkcionalistických nádraží, například v Hradci Králové, jako modernismus, 

modernistický (s. 17, 18); užívejme raději tento pojem jako střechový pro celou moderní 

architekturu 20. století, i funkcionalistické výpravny jsou přece modernistické. Lepší by v 

takových případech bylo napsat „ve stylu moderny“, anebo charakterizovat stylové pojetí 

těchto starších nádraží ještě přesněji. 2. Na s. 24  by bylo lepší napsat, že u stavby byly 

rozpoznány její kvality, nikoliv že stavba byla rozpoznána. 3. U architekta Šrámka uvádí 

autorka špatné křestní jméno. 4. V obrazové příloze by podle mého soudu měly mít všechny 

obrázky popisky, autorčino řešení (jen čísla) je pro čtenáře nepohodlné.  

        Z pravopisného a stylistického hlediska je práce velmi dobrá, autorka umí najít velmi 

výstižné obraty. Jen občas vybočuje z vazby (s. 6, 10, 12, 14, 16, 37, 50) a jen v jednom 

případě nezvládla i/y (s. 57), v čemž je hodně výjimečná. Práci jsem si přečetl s velkou chutí. 

Doporučuji ji k obhajobě, a jelikož její nedostatky pokládám za marginální, doporučuji jako 

oponent známku A.  

                                                  Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., v Praze 4. 6. 2020 


