
Oponentský posudek k diplomové práci Šárky Lachnitové 

Téma: Domov jako vizitka (satelitní městečko u Prahy jako specifické 
místo) 

Šárka Lachnitová se ve své diplomové práci věnuje specifickému fenoménu 
současného života a architektury - satelitnímu městečku. Výběr tohoto tématu 
považuji za zajímavý, jedná se totiž o naprosto nový fenomén objevující se 
v posledním desetiletí. 

„Diplomantka" tento fenomén zkoumá z různých úhlů pohledu. Snaží se jej 
definovat a hledá jeho místo v našem životě. Práci začíná hledáním definice 
domova jako takového. Blíže se zabývá rozdílem mezi životem ve městě a na vesnici 
a na tomto základě ukazuje problém satelitního městečka jako něčeho „mezi" a 
v naší kultuře cizího a dosud neviděného. 

Další část diplomové práce je věnována zamyšlení se nad architekturou 
obecně. V jednotlivých kapitolách se zabývá tématy, která mají jistý vztah к satelitním 
městečkům. Odpovídá na otázky ohledně funkce architektury jako takové. Blíže se 
věnuje funkcionalistické architektuře a pokládá ji do kontrastu к ornamentálnímu 
kýčovému satelitnímu městečku. Zajímavě pracuje s dobovou literaturou. Dále se 
věnuje dalším typicky českým fenoménům chata a chalupa. 

V třetí kapitole se Šárka Lachnitová dostává již к satelitnímu městečku 
jako takovému. Snaží se o definici satelitního městečka, blíže zkoumá historii a 
důvod jeho vzniku, jeho vztah ke krajině a architektuře jednotlivých domků. Zajímá ji 
též sociální rozměr a lidé, kteří v satelitním městečkách žijí. 

Práce má nezvyklou a zajímavou strukturu. Není rozdělena na 
teoretickou a didaktickou část, jak bývá zvykem. Každá z kapitol obsahuje v úvodu 
klíčová slova, s kterými je možno pracovat s dětmi v rámci výtvarné výchovy. 
V poslední kapitole nám diplomantka popisuje projekt a také výzkum, který 
uskutečnila s žáky a studenty gymnázia. Myslím si, že v rámci výtvarné výchovy se o 
architektuře žáci i studenti dovídají poměrně málo. Proto považuji tento projekt za 
hodný pozornosti. Výchova k citu pro dobrou a špatnou architekturu je asi jediným 
způsobem boje proti té špatné, která nás nesmírnou rychlostí zavaluje. 

Práce má velmi dobrou grafickou úpravu. 

Změnil se nějak Váš názor na satelitní městečko v průběhu práce na Vaší diplomové 
prácí? 
Jak by jste s tímto tématem pracovala s mladšími dětmi? 
V jakém věku je podle Vás bylo vhodné začít s výukou dětí o architektuře? 

Hodnocení: výborně 

V Praze dne 2.1.2006 Mgr.A Lucie Tatarová 


