
Zadražilová 

 

Prezence: 11, z toho 6, Matějů, Soukup a Václav Soukup, Uherek, Opletalová, Štoll 

 

Ortová. Představila. Tématu se věnuje dlouhodobě, v pracích i zaměstnání. Povinnosti splnila 

v termínu.  

 

Zadražilová. V práci posun vnímání tématu. Situace se změnila. Téma panelových sídlišť se 

reflektuje napříč generacemi. Hlavní tezí je, že je třeba podívat se na sídlišti z nejširšího úhlu 

pohledu. Pokud se pochopí specifika historicky daná, to, co je zvláštní popsat, vyhodnotit 

potenciál pro budoucnost. Sídliště lze považovat v rámci města jako rovnocenné městské 

čtvrti, které mohou obyvatelům do budoucna i něco nabídnout. Pojem obytnosti, prostředí 

přiměřené potřebám člověka. Ten se line napříč, využívá Honzíka.  

 

Švácha. Přínos spočívá v syntetickém pojetí. Badatelský trend, současně umí vyložit 

výsledky. Sběr a interpretace poznatků sociologických a uměleckohistorických. Celostátní 

diskuse o bydlení z 50. let, nejsilnější část.  

 

Czumalo. Kritika již má svou konjunkturu. Zároveň se šíří hodnoty nového prostředí. 

Konjunktura skončila. Nová generace již nemá zkušenosti se socialistickým bydlením. 

Teoretickým konceptem fenomén obyvatelnosti. Nestudovat sídliště jako stav, ale v celé 

kontinuitě. Vyčlenit do přílohy přehled pražských sídlišť. Krystalický sled výsledků. Rozsah a 

hloubka analýzy předmětu. Kulturologie je přirozeným médiem, jenž není proklamován. Zralé 

dílo obohacující téma sídlišť. Jaká je odlišnost slovenských sídlišť?  

 

Reakce. Švácha. Pojem stigmatizace, v pracích holandských geografů, Ronald van Kempen.  

Jižní město, architekt Krásný, 1966. Jihozápadní město, 1968. Řadím do dvou generací. 

Spojené drahami města, podobají se. Ovšem dělení, hodnotím sídliště jakým způsobem byly 

realizovány. Jihozápadní město (Stodůlky) rozpad koncepce, ještě v 80. letech začlenění 

nových trendů.  

 

Czumalo. Slovensko do roku 1950 nebylo natolik industrializováno, panelová technologie to 

posunula dále, řada měst působí více panelákizovaně. Více mašinérie.  

 

Diskuse. Uherek. Paříž, Toronto, podobné komplexy. Kdy tam byl ten socialismus. Jsou to 

vždy produkty socialismu?  

Nikde nemám přímo napsáno, že se jedná o projekt socialismu.  

 

Matějů. Pracujete se státním a družstevním? Ano, dělím. Odráží se forma vlastnictví, pouze 

jedna kapitola. 

 

Štoll. Proces humanizace ve výstavbě. Má měřítko dobré/špatné? Ano. Negativně vnímán 

okrášlování paneláků. Ačkoliv i obyvatelé vnímají pestrost, zvyšuje to obyvatelnost.  

 

  

  

 

 

 

 


