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2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Na Libní stojí od 30. let 20. století stavba ve tvaru koule, bývalý plynojem, stavba, která
probouzela představivost a stala se přímou inspirací pro celé generace umělců. Anita
Kudličková věnovala svou diplomovou práci právě této pozoruhodné konstrukci, především
tomu, jak se zmiňovaný plynojem (později součást Výzkumného a zkušebního leteckého
ústavu) promítal do českého výtvarného umění a literatury. Kulovitou stavbu se Kudličkové
podařilo zapojit do širšího kontextu vývoje plynárenství (v některých detailech snad až
nadbytečně) a urbanistického rozvoje Libně. Kromě pečlivého zpracování ikonografie
plynojemu v různých výtvarných oborech a literatuře, považuji za nosné také zamyšlení nad
hledáním ideálních forem v dějinách architektury a zhodnocení libeňské dominanty z
perspektivy „genia loci“, fenoménem, nad nímž se ve svých studiích zamýšlel norský
architekt a teoretik architektury Christian Norberg-Schulz.
Nicméně, rád bych uvedl několik věcných poznámek. Motiv koule se v díle Ivana Leonidova,
o němž se autorka zmiňovala v souvislosti s užíváním kulovitých útvarů v sovětské
architektuře, objevuje ještě v na konci padesátých let, kdy projektoval památník na počest
první sovětské umělé družice Sputnik (s. 41). Buckminstera Fullera nepozval do Black
Mountain College Josef Alberts, ale Josef Albers (s. 44). Anita Kudličková v kapitole o
absolutních formách v architektuře hovořila o neexistenci „dokonalé koule ve volné přírodě“,
což nemusí být tak docela pravda (s. 47). Co třeba perly nebo kulaté kamenné útvary na Costa
Rice, na Novém Zélandu, v Bosně a jiných částech světa apod.? Text by se dal rovněž
smysluplněji členit do odstavců.
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