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POSUDEK VEDOUCl PRACE 

l' :~ali,rní telll,llu dlpl\llllové práce pro Petra Majtana jsem vycházela z Jehll 'lkklll Zl' 

~c dlllllhudubějl věnUje plúblematlce soudobé architektury a zajímají jej změny ve ZpLlsubť'cl1 ' 

2:1\ ut(', I--Jere JSOU s tvorbou umělého životního prostředi propojené Tomu odpovlddlu I lem,! 

jehu i)(lSlupové práce, v níž prezentoval některé nové urbanistické koncepce, ~kle Illli 

poskytlo jedno z odbornych pracovišt', zaměřených na tvorbu plánů územního roz\oje čes~ych 

měst Diplomová práce měla mit tedy dvě části, kromě přehledného zpracovanl Ilteldlun 

~ lťm.llLi ,e měl autor zabyvat I Konkrétnimi problémy a ty analyzovat tak, ab\ Illdl\hll Zl' 

stlllila 1I1)ldtllil pii formuluvanl vlastnich stanovisek Diplomovy úkol byl zadalI \ l' lt\ nell, 

I Ul'ť srlllild, 10 Zlldlllená pied vice než čtyřmi lety To, že diplomovou práci P MaJtdll pied~ldd(j 

~ ubhdJubč po tak dlouho době, Je způsobeno mimořádně obtížnou osobni situaCI ~\'1111 ~tťrc 

pOladíll Cl pierušeni studia Sama skutečnost, že se odhodlal studium dokončil. SI za:-;Iuhujc 

Ol'ellělll Zdrovell ale nelze opominout, že diplomant ztratil kontakt s oborem a ubtll}lť 

Il,l\,IZ,l\d! i Ila to, co měl lil dřlve k diplomové práci připlavené Proto jsem II \L!]ldllll\.1 

Ile!\ I h:,; dl)) tťJl1d zUll1 nd piehledovou, respektive předevšlln kompilační studii, \ l' kll'll' 1I11ldl 

Dlkial:lll,ldlJurnuu Ilteraluru k problematice moderniho města a k některým pllSlll1Udťllllnl 

ICllllellClll1 .Jdk jsou pl'ezellluvané ve společenskovědní literatLde I v teoriich architektul\ 

L dll)lomovych prdCI kompilačního charakteru se ovšem předpokládá preU/l11 placl' 

s Iltťr~lltllClU kdy ma diplomant nejen vybrat a utřídit to, co neztráci na významu ,I (U t\ořl 

POQSLllLI odborných diskUSI k danemu tématu, ale v prve řadě přesně citovat a jasnť 

líciclěh,~lt !lL1užlté prameny od vlastních komentářů Tato základni podmínka \ pied IUlenl' 

jll'loll'll:\ l' líl'21cl splněna Ilelil V textu jsou zai'azeny rozsahle převzaté pasáže bel l)ll~dZll 11<1 

1IIl'Iat,II" '\,ejl)dllllějšl Jl' Iu lam, kde diplomant infolll1Uje o vyznamných ,)SUhlhl.'Il'"h 

VulikJz'-:ch )Ice uvadl Jejich zakladnl dila, ale v textu přeblra Jejich hodnoceni bud'! U\Udll ČI 
Z(\' éru lt:(!1tO publikací, ktere JSou ovšem dílem jiných autorů, případně z přehledov\ l'h pracl II 

111lll:el ll: (I postllloderni alchltektuře, Čilstečně též z diplomovych praci svých st?ťlŠll.il ~ulegů 

Jdk!.í klíllklelní příklady lI\ddllll zdánlivě autorův vyklad F L_ Wrighta (s 'i~\ l Ulh,' 

I, ~7) l,- l~\nchl'(" llO) I 1'\.(\11I({(s 62), Ch jenckse(s 64) V puznall1kovém apdlalll ~,111l fl 



\ldjt':l11 zaiadtl z odborne literatury oCitované charaktenstlKY některých základnlcll PUJlllll d 

směrll, vLlbec odkazy uvedené nejsou Je to škoda, neboť materiálu, který odpovídá zvolenému 

tématu, je do práce začleněno dostatečné množství. Pro jeho nashromáždění musel autor 

vynalužit hudně času a práce 

Jako vedoucÍ diplomové práce konstatuji, že jsem tomu, aby P. Majtán 1110hl studium 

L1SpěŠllě dokončit, věnovala podstatně více času a energie, než bývá u vedení diplomantu 

Z\\kelll T(lto pl'áce ale na textu patrná není, což samozřejmě nemusí být pouze chyba jejlhu 

autur8 (O tom, že mne patrně většinou neposlouchal, soudím /mimo řadu zasddnějšlch 

J problémLI/ například z toho, že byl pochopitelně mnohokrát upozorněn, že norský architekt (\ 

temetik é1I'chitektury se jmenuje Norberg-Schulz, níkoliv Schulz - viz např. s.14, aby nakonec I 

do bibl iogl'aťie zařadil Genia loci od Schulze, stejně tak byl upozorněn nd rozddv 

v s()ciCllo~ické a architektonické chicagské škole, aj.) Problémem, který jsem v prLlběhu 

\ telení pl'úce včas nezachytila, jsou pravopisné chyby, které se sice objeví v každém textu, ale 

\' tomto pJ-ípadě je jich neúměrné množství (např. tendence začali s. 29, stavby byli, názory se 

\)'Skylli 5.69) 

Z:ívěl' Vzhledem k tomu, že práce na textu předloženém k obhajobě probíhaly s přestávkami 

dlouhou dobu, předpokládám, že se nemýlím a neubližuji jejímu autorovi, pokud konstatuji, že 

požadavek, aby P Majtán práci přepracoval do kvalitnější podoby, není reálny. Opravit 

ovšem mLlsí chyby, které jsou technického rázu. Je na komisi pro obhajoby diplolllovych pracl. 

(lbv posoudila všechny souvislosti, tj výsledky celého studia, v tomto mimořádnelll přlpade 

lež OSUbllí situaci diplomanta, kteráje svou obtížností se situací jll1ých studentů nesrovnatelná 

a zejméné1 úlovell obhajoby V případě kvalitní obhajoby doporučuji, aby práce byla pi"iJata a 

klasiflkovúna dobi"c 
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