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Diplomová práce Martiny Sedlákové se pohybuje na hraně několika polí: jedním je 
architektura, tedy pole estetiky, druhým filosofie, protože pojetí prostoru v architektuře 
chce autorka vyložit tak, aby nezůstaly stranou hlubší vrstvy tohoto pojmu. Motivace 
k takto koncipované práci je zřejmá: jakkoli architektura nějak přirozeně souvisí 
s prostorem, v jejím rámci resp. v její teorii je hlubší zájem o problém prostoru spíše 
nedávného data. Tím více je na místě zkoumat vztahy mezi teorií architektury a filosofií, 
zvláště takové, která fenomén prostoru explicitně tematizuje (fenomenologie, Heidegger 
aj.) Práci lze pak rovněž chápat jako možný korektiv architektonické praxe, pokud 
(zejména v době velkých urbanistických koncepcí) se chápe jako formování prostor, aniž 
se přitom prostoru rozumí v jeho širším kontextu (přirozený svět, žitý prostor, místo atd.) 

Tento záměr pak určuje i strukturu práce, která od přehledů přechází 
k detailnějším analýzám vybraných témat, neomezuje se ani zdaleka jen na tradiční 
vymezování prostoru (zakotvené v kantovské formě názoru), nýbrž inspirována 
fenomenologií vychází většinou z prostoru "žitého" jako základu pro pochopení pojmu 
"architektonického prostoru" či vůbec - což osobně pokládám za velmi důležité téma
pojmu "místa". Ukazuje se, že architektura při svém chápání prostoru spíše reaguje na 
podněty odjinud, odtud značná diverzita architektonických koncepcí prostoru (autorka 
velmi pečlivě sleduje). Martina Sedláková nemá v úmyslu tuto diverzitu nahradit 
nějakým univerzálnějším pojetím architektonického prostoru; jde jí ale o něco mnohem 
důležitějšího. Klade si totiž otázku, čím reflexe na architekturu ajejí vztah k prostoru 
může přispět k porozumění tomuto "fenoménu", jde-Ii navíc o takový druh umělecké 
tvorby, která má k němu zjevně nejblíž, která ho doslova ohmatává, pracuje s ním. To 
může být velmi poučná konfrontace také proto, že architektura zahrnuje nejen estetické, 
nýbrž i mimoestetické momenty či funkce, a vůbec není nezbytné, aby ty estetické v ní 
dominovaly. Podle mého soudu je práce zajímavá právě v tomto ohledu: architektura je 
sama svou praxí i teorií vždy určitým implicitním výkladem fenoménu prostoru, je to 
určitá forma komplikovaného "zakoušení" prostoru, tedy je určitou "hermeneutikou 
prostoru", a právě to chce předložená práce ukázat. "Bydlet" nelze bez architektury. 

Jádrem práce jsou proto kapitoly týkající se "ontologického vymezení prostoru 
v architektuře", v nichžje toto křižování perspektiv nejzřetelnější a v nichž autorka 
nechává stranou přehledy a věnuje se více detailnějším rozborům či konfrontacím 
různých exemplárních pozic (Boudon a Z;evi, Patočka jako kritický hlas k oběma). 
Snahou je proniknout k prostoru ne.-abstraktnímu, proto důraz na žitý svět, avšak 
takovému, který je specificky architektonický, protože právě to by bylo možné chápat 
jako přínos architektury k hermeneutice prostoru (kapitola "Žitý prostor a architektura"). 
Patrně důležitým klíčem je derridovské pojetí prostoru architektonického jako 
"naturalizované přírody". Zde ale již práée spíše zhodnocuje to, co předcházelo, a 
potvrzuje svou intenci: nelze zůstat u obecných ontologických nárysů "prostorovosti" 
jako existenciálu, je nezbytné využít konkrétnějšího pohledu inspirovaného 



architekturou: hranice, uvolněné prostředí. Snaha je dobrat se "pozitivity prostoru", 
pěkná polemika s absolutizováním pojmu hranice (ty již při nárysu v mysli viděny nějak 
spolu s prostorem, samy nejsou s to jej konstituovat, str. 67) přechází logicky k pojmu 
místo (asi zde nejtěsnější návaznost na enigmatické platónské "chóra"). Atd. 
Nechci referovat, chci spíše zdůraznit, co' pokládám za přínos celé práce: 
I / Ukázat problém jako problém je důležitější než hledat nějaké jeho "řešení". 
2/ Ukázat smysl práce mezioborové; významný je totiž obousměrný (či vícesměrný) 
korektiv. Je důležité vědět, jak architektura sama uvažuje o prostoru, aby fenomenologie 
"žitého světa" nezůstala jen u schemat. Nepřímo se pak ukazuje, že přihlížet by bylo 
třeba stejným právem i k "sociálnímu prostoru", "topologickým prostorům" atd. Přitom 
ale čtenář v závěru nemá dojem, že práce popisuje "různé" prostory. Jinak řečeno: 
3/ Práci se podařilo ukázat, jaké možnosti interpretace v sobě pojem prostoru skrývá, je 
skutečně téměř až ricoeurovsky vedenou ."hermeneutikou prostoru". 
Zcela nechávám stranou důkladnou obeznámenost autorky s relevantní literaturou jakož i 
její schopnost zaujímat kritický odstup. 
Práce je podle mého názoru důstojnou prací diplomovou a navrhuji ji k obhájení, Jako 
vedoucí práce mohu sotva navrhovat jiné hodnocení než výborné. 
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