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 Stavby vybudované ve stylu brutalismu patří mezi neoprávněně opomíjené, byť 

v současnosti jak odbornou, tak laickou veřejností velmi diskutované. Moderní 

architektura 70. let se totiž přízni většiny populace netěší, mj. díky své malé umělecké 

hodnotě symbolizované panelovými sídlišti a typizovanými samoobsluhami a spojené 

často s velmi špatným architektonickými i stavebním zpracování. Důležitou roli hraje též 

doba, ve které tyto stavby vznikly – éra normalizace. Díky tomu několik málo vysoce 

kvalitních brutalistních staveb vymykajících se šedi socialistického plánovaného 

stavitelství zcela zapadlo – a to přesto, že autory těchto staveb byli architekti 

mimořádného renomé: Věra a Vladimír Machoninovi, Miroslav Masák, Karel Prager a 

další. 

 Eliška Křížová se zvoleného úkolu ujala s mimořádným zaujetím, díky čemuž 

během řady měsíců práce vznikla velmi zajímavá studie. Jejím cílem není jen zachycení 

vývoje českého brutalismu, ale také zpřístupnění tohoto slohu současným studentům. 

Teoretická část je tvořena úvodem do moderní architektury, přičemž vývoj brutalismu na 

českém území autorka rozebírá prostřednictvím čtyř existujících (Federální shromáždění, 

obchodní dům Kotva, Nová scéna Národního divadla a Dům bytové kultury) a jedné 

zaniklé (Transgas). E. Křížová na téměř padesáti stranách textu prokazuje nejen svou 

znalost zkoumaného tématu, ale především zájem a nadšení moderní architekturou. 

 Ve druhé, praktické části se autorka snaží prostřednictvím RVP (oblasti 

vzdělávací oblasti Občanský a společenskovědní základ, Dějepis a Umění a kultura) 

zprostředkovat zvolené téma studentům středních škol. Pracovní sešit je zajímavě a logicky 



zpracovaný a je vysoce pravděpodobné, že svůj cíl, probuzení zájmu a mezipředmětových 

znalostí, naplní.  

 Závěr mohu konstatovat, že práce Bc. Elišky Křížové je původní, zajímavá a 

v mnohém inspirativní. Jazyk studie je kultivovaný a práce neobsahuje žádná zásadní 

pochybení. Proto mohu konstatovat, že práce splňuje též podmínky kladené na 

diplomové práce v příslušném oboru a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak jste volila výběr památek pro diplomovou práci? 

2) Kterého z českých architektů brutalismu považujete za nejvýznamnějšího, nebo 

který je vám nejbližší?  
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