
ZÁPIS 

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Václava Cimbála 

konané dne 18. 4. 2011 

téma práce: „ Vztah moderních informačních technologií k soudobému urbanismu a 

architektuře“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

     Předseda komise doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidáta. 

     Školitel PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. představil doktoranda a seznámil komisi 

s uchazečem a jeho prací. 

     Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. 

Sdělil zejména: V práci se snaží popsat celospolečenské změny způsobené technologiemi a 

zachytit jejich otisk v životním prostoru vytvářeném člověkem. Kandidát popisuje podstatný 

obsah tří hlavních částí své práce. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 

Oponenti: PhDr. Martin Soukup, Ph.D. a PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

Oba oponenti hodnotí práci pozitivně a doporučují ji k obhajobě. 

PhDr. Martin Soukup Ph.D.: 

Vytýká kandidátovi formální chyby práce, ale z hlediska obsahu ji hodnotí jako excelentní. 

Oponent vznáší otázky týkající se geneze a pojetí pojmu kultura. Dále konstatuje, že se 

v práci nezmiňuje Jeana Baudrillarda a doporučuje uvést jeho dílo do souvislosti s disertační 

prací. 

PhDr. Miloslav Lapka, CSc.: 

Zdůraznil, že práce dlouho zrála v hlavě autora. Pozitivně hodnotí intelektuální rovinu práce, 

oceňuje interpretační kultivovanost, vlastní názor, kandidátovu orientaci v post-moderní 

architektuře. Celkově práci považuje za velmi zdařilou. Má připomínky k formální rovině 

práce. Abstrakt a shrnutí na počátku jsou totožné, seznam literatury je řazen nesystematicky a 

jsou zde špatně uvedená jména, obrazová příloha je bez textu. Ve svém posudku kandidátovi 

doporučil, aby předložil přepracovaný seznam literatury. Doktorand předkládá přepracovanou 

práci. 

V souvislosti s prací má několik otázek. První z nich se také týká doktorandova pojetí pojmu 

kultura. Dále chce vysvětlit proč Athénská charta a  Lewittown stále ovlivňuje 

architektonickou praxi. Oponent považuje závěrečnou větu práce za kontradiktorickou. 

V poslední otázce chce vědět, jaké další přístupy mohou překonat soudobou roztříštěnost 

architektonických stylů.  

Doktorand reaguje na otázky oponentů:  



Pojem kultura: 

 doktorand konstatuje, že chtěl pouze sledovat vývoj denotátu pojmu kultura od jeho

ustanovení, připouští však možné zdroje ve starší řecké filosofii u Sokrata, Platona.

Zvláště Platonovo pojetí ztotožňující péči o duši s harmonií ovlivnilo Cicerův pojem

kultura.

Jak doktorand chápe kulturu: 

 původní záměr byl vycházet ze symbolického pojetí kultury, široké pojetí symbolu

(stroj. kód x umění, symbol) však znemožňuje podrobnou analýzu zejména moderní

společnosti. K symbolu přistupuje z fenomenologické pozice (J. Patočka, E. Husserl,

M. Heidegger), z Cassirerova vymezení a z psychologie C. G. Junga.

 Znak definuje jako čistě arbitrární, odkazující ke stejné významové rovině, nevyžaduje

interpretaci.

Doktorand dále vysvětluje vztah práce k dílu Jeana Baudrillarda. 

 Baudrillardovo teorie umožňuje popsat fenomén vizualizace staveb, problém –

dokonalost obrazu navozuje jeho ztotožnění s budoucím reálným stavem, přináší

nerealistická očekávání ovlivňující např. rozhodování o realizaci.

 použití výpočetní techniky při vlastní projektové činnosti, obrázky stažené z internetu

jsou často prvním kontaktem architekta s místem stavby, nepřítomnost architekta na

místě znemožňuje jeho plné pochopení

Athénská charta a Lewittown 

 Doktorand odpovídá, že problém není pouze na straně architektury, neboť ta je silně

ovlivňována veřejnou správou a ekonomikou. Tyto síly často prosazují další růst

infrastruktury v modernistickém pojetí. Nicméně také architekti stále vycházejí

z funkcionální analýzy místo z promýšlení typických situací. Jako příklad uvádí

rozdílné pojetí jídelny navržené na základě funkcionální a situační analýzy.

Překlenutí tvarové a stylové roztříštěnosti 

 orientace architektury na přirozený svět, obnova vztahu ke krajině, užití místních

materiálů.

 Pro architekturu by byla přínosná spolupráce s alternativními ekonomickými směry

(např. Naďa Johanisová)

Oponenti jsou s odpověďmi spokojeni a konstatují, že byly naprosto vyčerpávající. 

Předseda komise zahajuje diskuzi. 

Diskuze: 

 doc. M. Matějů: ptá se doktoranda, zda spolupracoval/konzultoval svou práci

s nějakým architektem

 Kandidát reaguje – Ano, s kolegy z Centra for Central European Architecture. Také

zasílal otázky prostřednictvím internetu (P. Hnilička, A. Šrámková)

 doc. Matějů: dotazuje se, zda doktorand uvádí tuto komunikaci ve své práci

 Kandidát odpovídá, že ji v práci neuvádí.



 PhDr. M. Lapka: chce slyšet názor školitele PhDr. V. Czumala

 V. Czumalo: doktorand je samostatný, na jeho práci tedy nemá velké zásluhy.  I když

vychází ze stejných východisek, s názorem doktoranda se neztotožňuje. Dle jeho

názoru se obraz staví mezi nás a architekturu.

 doc. M. Matějů podotýká, že otázka byla namístě. Práce je jedním z možných

konceptů.

Předseda komise ukončuje obhajobu. 

Vyhlášení výsledků tajného hlasování. 

doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. Prohlásil, že tajné hlasování proběhlo pořádku.  

Komise navrhla udělit titul Ph.D. 

Zapsal: Bc. Magdalena Vavrušková Podpis předsedy komise: 


