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Barbora Hornoková zvolila pro svou diplomovou práci dosti obtížné a velmi citlivé téma socialistického realismu v české architektuře. Zvolila si je v pravý čas: Objektivnímu poznání
této periody české architektury dlouho bránila tabuizace některých dílčích témat. Když ideologická tabu padla, nastala vlna jakéhosi druhého rozchodu s dogmatickým socialistickým realismem, zatížená konjunkturalismem. Od 90. let minulého století naštěstí značně opadla, byť
jsme se jejích reziduí ještě zdaleka nezbavili. Nejen s převážně generačním zájmem o architekturu 2. poloviny 20. století, který přinesl opět jistý konjunkturalismus, nebývale postoupilo
její vědecké poznání. I odborný zájem se ale soustřeďuje především na architekturu 60., 70.
a 80. let a architektura socialistického realismu zůstává tématem spíše periferním.
Od počátku jsem oceňoval snahu diplomantky nejen poznat zvolený předmět komplexně, ale
plně mu porozumět, nespokojit se s jednoduchými výklady. Záběr práce proto logicky neomezila na samotnou periodu dogmatického socialistického realismu, ale soustředila se také na jeho zrod v sovětském Rusku a to, co předcházelo v českém prostředí jeho vnucenému importu.
Na opačné straně časové osy pak podobně zkoumala jeho krach v SSSR a poté u nás a formování programu socialistické architektury, který by dogma socialistického realismu nahradil.
V obou procesech přínosně objasnila cesty, jimiž se dění v sovětské architektuře dostávalo
k nám. Bohatá bibliografie svědčí o úctyhodném objemu heuristické práce. Oceňuji schopnost
kritického čtení, kterou při tom diplomantka osvědčila, a kvalitu toho, co dokázala vytěžit
z dobových zdrojů. Jádro práce citlivě vyvažuje mezi otázkami stylovými, společenskou objednávkou, ekonomickými a technologickými determinantami, institucionální strukturou architektonického života, projekční a stavební činností. Pod povrch problému se citlivě dostala
také sondou do osudů tří dobře vybraných odlišných osobností. Omezení na Prahu a nutně výběrový přístup k realizacím na jejím území ve sledovaném období byly dány formátem práce,
nepřinesly ale žádná omezení či zjednodušení, například pro stanovení specifičnosti pražského socialistického realismu si diplomantka vytvořila dostatečné komparativní pozadí. Zralé
propracované a kultivovaně psané dílo korunuje bohatá obrazová příloha.
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