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POSUDEK VEDOUCÍHO 

Nesetkáváme se často s diplolnovýnú pracemi tak rozsáhlé anlbice 
kornplexnosti. Zuzana Krušinová Sl.' pokusila shrnout "nrvšlení Dlěsta" 
\' horizontu, reprl'zl'ntovanéln fenOlncnologií architektury Christiana 
;\Jurbl'rga-Schulze a jejÍln heideggerovskýnl podkladern. SaJllO zanlěřenÍ 

není nové, nová je šíře a dúslednost záběru, akcent kladený na filoso
fickv' diskurs i úběž.níky slněřovánÍ, jirniž je v horizontu přednlětovénl 
KLIHu ra <:1 cl v ilizacl.' a v horizonhl disciplinárnhn kulturní ekologie a 

kulturologie. 

Definiční část práce St' pohybuje' m.'itH\'C od pojnlLl existenciálního 
prostoru přes precizaci chápání nlěsta jako kulturního a civilizačního 
jevu do pojetí lněsta jako kulturní a civilizační konstanty k problematice 
prostoru. Jak diplonlantka neputuje po cestách obvyklých, ukazuje další 
pOShlp analýzy, kde se v posloupností přes kategorii místa k časovosti 
napojuje k linii filosofické i linie historického 11lyšlenÍ o městě vedoucí 
k historické antropologii. Osobně oceľíuji, jak diplomantka rozpoznala 
\r1Tr<lzný vllv českého překladu knihy Henri I)irrena Historická liÚ:5tn na 

myšlení o nlěstě v periodě první republiky. Mimol;ádně poučené pozor

nosti se dostává ténlatl'un lnoderny, nlodernisnlu a lnodernity a výkladu 
postmodernislnu v architektuře. Kategorie veřejného prostoru je pro
brána s organickýnl využitínl děl Jiirgena Haberrnase, Hmulah Arend
tové, Raymonda Williamse. 

V sympatické variaci na triádu venkov - města - média Bohuslava 
Blažka staví diplomantka svou triádu vesnice - město - síť a reflektuje jí 
mody existenciální teritoria1izace, resp. deteritoriaHzace. Brilantně je zde 

vyu/.ita Delcuzova a Cuatt~lriho md<Jfora ritornclu a Pdřičkovy texty. 



Distinkce posvátné - profánní dovádí analýzu od Ottova a Eliadova ch6-

páni _posvátného k binární opozici Lévi-Strausse. Nástin nejstarší periody 

osídlení otevir~l problclnatiku d01nu. Přehled dějin sídel, dovedený a7, 

k nl0dernínlu velkorněstu, neopouští zvolený zpúsob tázání aintcrpre

tace. DiplOlnantka i v něnl prokazuje, jak bohatou erudicí je její interdis

ciplinární syntéza podložena, jak bezpečně dokáže volit příklady a inter~ 

pretovat je. Zasloužená pozornost je věnována přínosůnl chicagské škol y 

a časově synchronnÍInu funkcionalistickélnu konceptu Jněsta. Výklad 
třetího člena triády se opírá predevším o interprctClcI esejIstického dila 
Wil1iama J.Mitchella e-topia. Závěrečná kapitola pak citlivě shrnuje P()st~ 

moderní situaci lněsta s využithn bezpečně rozpoznaných živohlschop~ 

ných koncepcí a přístupů. 

Předložená práce představuje dilo nlimořádnó nejen v úvodu 

zn"líněnou ambicí, ale také ve všech kvalitativních smyslech. MiJnořádný 
je horizontální i vertikálni rozsah filosofické fundace, čistota práce 

s texty, bezkolizní kvalitativní vyváženost nlezioborovóho přístupu, 

bezpečná orientace v dějinách a teurii rrlě::.ta, teorii architektury i sou

časné architektonické scéně. MiInořádná je i akribie, s níž je finální text 

psán: není tu ternlinologické nepřesnosti či neadekvátnosti, není tu zby

tečných slova ochranných clon, nen1 tu 111íst hluchých či dutých. Au

torka v úvodu uvádí, jakýul inspiračním zdrojem pro ni byl okruh Cen
hď~. k\'L~i,-T<; ~~, ./ ,: . .J'~ TJ! --11'5tatuji, že jí talu \ullll'l cl1~'i; ~"uill~Hlita 

byla také etalonenl kvality vlastruho výkonu a že za touto stejně elitní 
úrovní nikterak nezaostala. Vysoká jazyková úroveň předložené práce a 
péče, věnovaná finálni redakci, vyznívají v této souvislostí jako S31no

zřcjJné. 

V pozici redaktora či lektora odborného nakladatelství bych studil 

Zuzany Krušinové bez váhání doponlčiI ke knižnímu vydání jako zral{> 

původní dílo, které obohacuje naše 1I111yšlení Illěsla//.laku vedoucl práce 

(nohu konstatovat nejen splnění, ale výrazné překročení nároků, klade

ných na diplOlnové práce, i nesporný přínos oboru. Diplmnovou práci 

Zuzany Krušinové Město: nústo mezí mýtem a médiem. K exístenciální di

menzí architektury a urbanismu mohu plně doporučit k obhajobě. 

V Praze 21. 5. 2006 PhDr. Vladimír Czunlalo, CSc 


