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Oponentský posudek

Ve své bakalářské práci se Dominika Švamberová zabývá solitérními stavbami pěti 
obchodních domů, které v Praze vznikly od konce války až do konce normalizačního období. 
Práce je v podstatě členěna na tři bloky – na část věnovanou prvním dvěma poválečným 
obchodním domům realizovaným v průběhu 50.let, na část, ve které se zabývá třemi dalšími 
obchodními domy, jejichž vznik je zároveň svědectvím nejprve o průlomu v koncepci prodeje, 
k němuž došlo v 60.letech, ale který je zároveň svědectvím o zlomu, jenž poznamenal 
projektování a realizaci náročných solitérních budov na počátku normalizace, a na část krátce 
bilancují proměny koncepce obchodního centra po roce 1989 a jejich vliv na popisované 
konkrétní stavby. Švamberová prokazuje schopnost dobře pracovat s dostupnou odbornou 
literaturou a periodiky, a to jak dobovými, tak současnými, a záslužně využívá i archivní 
zdroje. Každou ze staveb analyzuje ze stavebního a urbanistického hlediska a včleňuje ji do 
konkrétního politického, sociálního a hospodářského kontextu. Pozornost věnuje vnější 
hmotě a plášti stavby stejně tak jako interiéru, a součástí práce jsou i popisy komplikovaného 
procesu vlastní realizace staveb. V případě Kotvy a Máje se zabývá i mezinárodním kontextem 
jejich architektonického řešení.

V poslední části práce se Švamberová krátce dotýká složité situace, do níž se tyto stavby 
dostaly po roce 1989 v důsledku nové koncepce prodeje vyplývající z otevření trhu, pozornost 
věnuje pojmu branding a pokouší se formulovat vlastní názor na možnosti dalšího fungování 
zmiňovaných pěti solitérních staveb, které ve struktuře pražského centra představují 
významné body.

Obrazová příloha dokumentuje jak historii místa, kde jednotlivé stavby vznikly, tak postupné 
fáze projektu. Poněkud naddimenzovaně je uplatněn projekt španělského pavilonu na Expo 
58, zatímco prvky high-tech v konstrukci Máje a komparace jeho první verze se Sterlingovou 
knihovnou v Cambridge  a pozdější verze s Centre Pompidou doloženy v obrazové příloze 
nejsou. Zároveň je zde možná trochu nadbytečně reprodukován jediný další soutěžní projekt, 
přestože jich bylo – jak Švamberová uvádí - v případě Máje pět. Nejvíc ale práci poškozuje 



mimořádně nedbalá jazyková stránka, která se týká i komolení jmen (kupř. arch. Pragner 
místo Prager).

S uvedenými výhradami doporučuji práci Dominiky Švamberové k obhajobě.

Doc. PhDr. Marie Klimešová Ph.D.                                                        3. září 2012


