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Diplomantka se ve své práci zabývá tématem, jehož aktuálnost odráží bohatá publikační 

činnost historiků architektury, stejně jako živá společenská diskuse.  

Práce nemá explicitně stanovený cíl, uvádí téma, které zdůvodňuje. Jako absolventka oboru 

učitelství základu společenských věd téma pojímá interdisciplinárně a právě reflexe společenské 

diskuse práci propojuje s oborem, ve kterém se autorka kvalifikuje.    

V teoretické části se autorka věnuje společenských souvislostem utváření brutalismu, a to 

v mezinárodním kontextu. V práci se podařilo stručně, ale přínosně vymezit brutalismus oproti 

předchozím architektonickým hnutím, postihnout jeho kořeny a poselství.  

Představení českého kontextu brutalistní architektury v práci chybí. Diplomantka se zaměřuje na 

představení vybraných osobností českého brutalismu bez širších souvislostí architektonické 

tvorby let předchozích. Problematická formulace věty „Na tomto i jiných projektech Bubeníček 

spolupracoval s architektem Jaroslavem Švecem a Karlem Filsakem9, který se spolu s dalšími 

kolegy zasadil o vznik moderní architektury v Česku.“ na straně 13 naznačuje, že právě v reflexi 

kontextu české moderní architektury má práce jisté rezervy.  

Seznam literatury naznačuje, že autorka vycházela zejména z popularizačních prací. V situaci, kdy 

se práce významně věnuje tématu přijetí brutalismu českou veřejností a dilemat kolem dalšího 

fungování jeho reprezentantů, nemusí být tato skutečnost nedostatkem. Rozpaky nad hloubkou 

umělecko-historické propracovanosti tématu by mohlo řešit explicitní zformulování cíle práce.   

Ve výběru blíže představovaných „ikon“ brutalistní architektury se práce omezuje na pražské 

stavby. Předpokládám, že výběr staveb byl ovlivněn zejména aktuálností a intenzitou 

společenské diskuse nad jejich významem a budoucností. Diplomantka u jednotlivých staveb 

precizně popsala jejich ideu, proces utváření a fungování v průběhu času. Nejvíce na práci 

oceňuje reflexi jejich současné situace. Představení dilemat jejich aktuálního fungování nabízí 

celou řadu podnětů pro práci učitelů občanského a společenskovědního základu od uplatňování 

práv vlastníků budov, přes téma oprávněnosti zásahů do staveb s kulturní hodnotou, zamyšlení 

nad významem památkové ochrany a východisky péče o kulturní dědictví, po úlohu orgánů státní 

správy a možnosti občanů participovat na jejím výkonu.  

Díky tomu, že diplomantka reflektuje odbornou diskusi, představuje její aktéry a hlavní 

argumenty, daří se práci přispívat ke kultivaci vnímání veřejného prostoru. Díky prezentování 

názorů sdílených v široké veřejnosti a sledování konkrétních kroků v rámci správních řízení a 

občanského aktivismu nabízí řadu podnětů k zamyšlení v rámci občanského vzdělávání.  

Vzhledem k nezanedbatelnému podílu didaktické části na celkovém rozsahu a v návaznosti na 

výše popsaný přínos práce hodnotím návrh didaktického zpracování tématu pro výuku na 



středních školách pouze jako první krok k seznámení s tématem. Práce nabízí kvalitně připravené 

podklady pro výuku občanského a společenskovědního základu v jeho aktuálním pojetí. 

Postrádám zde proto didaktickou analýzu tématu z hlediska oboru, pro který se diplomantka 

kvalifikuje. Tento deficit by měl být doplněn v rámci obhajoby.  

Diplomantka svou prací prokázala zvládnutí obsahové stránky tématu. Práce splňuje všechny 

požadavky kladené na práce tohoto typu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 

Vyberte v rámci občanského a společenskovědního základu RVP G jedno téma a odpovídající 

očekávané výstupy, k jejichž splnění by bylo možné práci využít. 

Zformulujte vlastní dílčí cíle, ke kterým by mohl vyučující vaši práci využít, anavrhněte jeden 

z dílčích výukových postupů.   
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