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Posudek oponenta diplomové prace 

DP: Architektonický prostor 

Autorka: Martina Sedláková 

Vedoucí práce: Prof. Miroslav Petříček, PhD. 

Oponent: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 

Práce na pomezí teorie architektury, filosofie a estetiky usiluje o přehled 

vývoje a současnosti chápání architektonického prostoru jako enklávy v prostoru 

vůbec, se zřetelem na ontologickou specifičnost architektonického prostoru. 

Využívá k tomu obsáhlý korpus pramenů ze zmíněných oborů (estetické náhledy 

ovšem minimálně). Pro účely posudku oponenta nebudu rekapitulovat obsah, 

pouze upozorním na sporná místa. Obecně je text značně zatÍŽen až přetížen 

citacemi, mnohdy bez podrobnějšího či hlubšího promyšlení jak explicitních 

tvrzení, tak implikovaných konsekvencí. Proto, navzdory pečlivosti a poctivé 

snaze, vyznívá text na mnoha místech uspěchaně. Z tohoto spěchu pak plynou 

některé vnitřní rozpory a opomenutí. Páteří práce je distinkce vnitřní - vnější, 

aniž by se ovšem toto odlišení objevilo v nejbazálnější rovině, v subjektivitě. 

Jediný odkaz, ještě nepřesný, na karteziánský dualismus v samém závěru práce 

to nenapraví. Stejně tak nevyužito je Focillonovo Ginak hojně citovaného) 

rozlišení mezi prostorem prostředím a prostorem hranicí, které se opět objeví 

pouze jednou a marginálně. Zásadnějším opomenutím pak je, při explicitních 

odvolávkách na fenomenologii a Patočku, neuvažování konceptu horizontu, 

přestože se v jednom citátu z Patočky objevÍ. Přitom i další citace (Kouba na 

s.4 7) přímo vybízejí k začlenění tohoto konceptu, zejména v Husserlově 

distinkci vnitřní a vnější horizont, či v pojetí prostoru jako pokračování těla (s. 

13). Autorka by pak nemohla jen tak tvrdit, že nové pojetí architektury končí 

s prostorem jako kontinuitou a je současně spjaté s fenomenologií. Socha 

neurčuje charakter okolí a prostoru, je autonomní, tvrdí autorka na s. 15, aby na 

s. 43 citovala souhlasně Patočku, že konečná věc nemůže být pochopena sama 



ze sebe. Na s. 57 se objevují zmíněné koncepty prostoru-hramce a oroswru· 

prostředí s tím, že "obě tato vymezení, pokud je chápeme ontologicky, nikoli 

kvalitativně jako Focillon, patří k architektonickému prostoru". Znamená to, že 

ontologické se rovná kvantitativnímu nebo že kvalitativní a ontologické jsou 

neslučitelné? A domnívá se autorka, že podle Focillona tyto dva "subprostory" 

do architektonického prostoru nepatří? Z estetického hlediska, které jinak v celé 

práci téměř absentuje, je nejzávažnějším místem s. 14 - kde se "prostor 

v architektuře nachází na stejné rovině jako prostor žitého světa. Při rozlišení 

pojmů "prostor v architektuře" a "architektonický prostor" doufám, že autorka 

má na mysli, že architektonický prostor, v němž nebo s nímž je spojeno 

architektonické dílo coby estetický objekt není na stejné rovině jako žitý svět. 

Odpověď ponechávám na autorce a její obhajobě. 

Celkově jde o práci poctivou, soustředěnou (což nevylučuje místní dojmy 

spěchu), vykazující poučenou práci s řadou obtížných textů. Cíle práce

vymezit specifičnost architektonického prostoru, se autorce více méně podařilo 

dosáhnout, částečným zklamáním je pak ne právě přesvědčivá role estetické 

dimenze v tomto zkoumání. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 

Praha 11.9.2007 

Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc . 
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