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Posuzovaná práce má méně obvyklou historii. Autorka se seznámila se zásadně 

pře stavěným objektem, ve kterém následovně rozpoznala již v období 1. republiky 

publikovanou a citovanou stavbu málo známého, přesto velice významného architekta K. 

Hanauera. Od tohoto objevu se odvíjela poměrně dlouhá cesta, při které byly doloženy další 

projekty tohoto tvůrce i jeho kontakty u nás a zejména v zahraničí. Jen několika řádky 

většinou zmiňovaný tvůrce i významný teoretik a filozof architektury se najednou začal 

objevovat s o to větší naléhavostí. 

Práce v úvodu představuje rodinný dům jako jeden z předních druhů staveb, 

kterými se K. Hanauer zabýval. Následuje seznámení s rodinou, zejména rodinným stavebním 

podnikem. Následuje část věnované K. Hanauerovi ajeho teoretickému dílu. 

Hlavní část je věnována zmíněné vile v Libni. Tato část je nejkomplexnější, jasně 

rozebírá stavbu, její části, objasňuje důvody vzniku ve vazbě na stavebníka i osobitě se 

projevující reakce na dobové trendy. Zásadní je rekonstrukce původní podoby vily, jejíž 

dramatická proměna je téměř neuvěřitelná. Následující trojice vil je již sledována méně 

podrobně, podává však jasnou představu o jejich doposud v podstatě neznámé podobě včetně 

prvně zveřejněných interiérů. Rovněž krátká hodnocení ukatují bohatost a do určité míry i 

rozporuplnost Hanauerovy tvorby. 

V závěru je představena Hanuerova tvorba v rámci jeho života i dramatických 

osudů spojených s jeho životem poznamenaným dobovými zvraty. Objevují se zde některé 

obecnější soudy, které naznačují postupně se rýsující profil tohoto opomíjeného tvůrce i 

teoretika. Naznačeno je zde mnoho dalšího, co by bylo záhodno rozpracovat. Například vztah 

kLe Corbusierovi naznačuje, že doposud poměrně volně tradované vazby tohoto zakladatele 

nového výrazu na naší tvorbu byly možná zprostředkovány právě sledovaným architektem. 
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Základní přínos práce spatřuji v její objevnosti. Polozapomenuté jméno se objevilo 

ve své složitosti a nesporně daleko větší závažnosti, než která mu byla doposud přisuzována. 

U autorky lze vysoce ocenit získání zcela nových informací, a to jak díky studiu pramenů, tak 

cenným a objevným průzkumem v terénu, včetně dokumentování řady neopomenutelných 

faktů získaných od žijících pamětníků i členů rodiny. V této heuristické rovině je práce 

skvělá. 

Kvalitní je rovněž obrazová i plánová příloha kombinující unikátní, někdy prvně 

publikované plány, historickou dokumentaci s podrobnou dokumentací současného, mnohdy 

problematického stavu. Sběr materiálů lze vysoce ocenit. 

Určitým problémem je ale formální podoba práce. Je zřetelně vidět, že jednotlivé 

části vznikaly odděleně, s rozličným nasazením. Některé informace se proto opakují, míra 

rozpracování je různorodá. Otevřena byla řada zcela zásadních otázek, které bude třeba ještě 

dokončit. 

Přes uvedené výhrady (vesměs formálního charakteru) velice rád doporučuji 

objevnou a inspirativní práci k obhajobě. 

V Praze, září 2010 


