
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Mihálikové

“The  Philosophical  Conception  of  Architecture  with  Reference  to  Simon 
Mawer's The Glass Room”

  Jako  téma  své  bakalářské  práce si  Veronika  Miháliková  zvolila  filosofické  pojetí 
architektury v díle  Skleněný pokoj britského prozaika Simona Mawera. Chápání architektury jako 
hlavního východiska románu se pak zrcadlí v pojetí a struktuře samotné bakalářské práce. Autorka 
ji vnímá jako zcela určující prvek, který ovládá všechny úrovně díla, od samotné stavby románu, 
přes rozvržení vzájemných vztahů jednotlivých postav, až k jeho metaforickému vyústění.  Svou 
práci  autorka  pojímá  jako  interdisciplinární  zkoumání,  které  sahá  od  exkurze  ke  kořenům 
modernistické architektury, přes dílo jednoho z jejích čelních představitelů, Ludwiga Mies van der 
Roheho,  po tázání  po důležitosti  svobody pro veškeré aspekty lidského uvažování,  jednání    a 
samozřejmě  uměleckého  ztvárnění  prostoru.  Diplomantka  zakládá  svou  analýzu  na  jediném 
beletristickém díle,  Skleněném pokoji,  což ale  v daném kontextu není  na překážku,  naopak tím 
podtrhává bohatství motivů a  symbolů, kterými se toto jedinečné dílo vyznačuje. 

 Práce  Veroniky  Mihálikové  odpovídá  po  jazykové  stránce  nárokům  kladeným  na 
bakalářskou práci. Z hlediska stylistiky se autorka dopouští drobných prohřešků proti formálním 
náležitostem, např. titul samotné práce není napsán kurzívou,  stejné pochybení se objevuje v úvodu 
(str.1). Způsob značení citací v textu není přehledný.

Práce je tradičně členěna na úvod, závěr a teoretickou a praktickou část. V úvodu autorka 
zdůvodňuje výběr tématu práce a dále výčet přibližného obsahu jednotlivých kapitol. Za cíl si klade 
zkoumat  roli  architektury  v  díle  a  zejména  pak   roli  Skleněného  pokoje  ''z  různých  úhlů 
pohledu''(str.1) Zaměření práce na filosofickou koncepci architektury je zdůvodněno pouze rčením, 
že architektura je v knize zkoumána ''zejména z filosofického hlediska, zatímco technické detaily 
nejsou zdůrazňovány.''(str.1) Otázkou je, zda-li je vila v románu skutečně nahlížena z filosofické 
perspektivy.

Teoretická část je zaměřena převážně na autora románu, Simona Mawera a okolnosti vzniku 
Skleněného pokoje.  Diplomantka zde čerpá převážně z internetových zdrojů (články z Amazonu, 
The Guardian, interview pro BBC), což je pochopitelné, jedná-li se o současné dílo autora, který 
byl  dlouho  opomíjený  jak  kritikou,  tak  čtenáři,  o  akademické  obci  ani  nemluvě.  Filosofická 
koncepce architektury je nastíněna větou, kterou autorka shrnuje citaci  z díla Vincenta Scullyho 
''Architektura, jako všechno umění, je živoucím subjektem, který vyjadřuje lidský úděl a také ho 
mění.''(str.7). Jedním odstavcem je pak vyjádřena filosofická koncepce na pozadí tvorby Mies van 
der Roheho, jehož reálné dílo, brněnská Vila Tugendhat, posloužilo Simonu Mawerovi jako přímá 
inspirace pro fiktivní Vilu Landauer. V dalším odstavci autorka  cituje skutečné zadavatele projektu 
Gretu  a  Fritze  Tugendhatovi  a  vyjadřuje  jejich  náhled  na  dům  jako  vyjádření  jejich  ''pojetí 
svobody''(str.8), čímž se poměrně stručná teoretická část uzavírá. 

 Praktická část se zaobírá jednotlivými stavebními prvky poetiky Skleněného pokoje, či spíše 
jeho  ''filosofické  koncepce''  v  autorčině  pojetí.  Názvy  jednotlivých  kapitol:  ''The  Architect'', 
''Transparency'',  ''The Architecture of the Book'', ''Freedom''  apod. slibují  široké rozpětí práce a 
neotřelé zpracování, ačkoliv jejich volba a řazení nejsou systematické. Obsah jednotlivých kapitol 
trpí nedořečeností. Kapitoly jsou přehnaně stručné a místy až obsahově vyprázdněné. Například v 
kapitole  nazvané  ''Architektura  knihy''  se  dozvídáme,  že  kniha,  jejímž  ústředním  tématem  je 
Skleněný pokoj, ''je složena z pěti částí, které odpovídají stavu Skleněného pokoje''(str.13). Jedna z 
nejdelších  a  to  třístránková kapitola  ''Architektura  vztahů''  pak podává spíše  výčet  jednotlivých 
vztahů, než jejich psychologickou analýzu.  Zdařilé jsou naopak kapitoly ''Skleněný pokoj a čas'' a 
''Duchovní a hmotný aspekt architektury''.  V poslední  zmíněné autorka velice trefně zdůrazňuje 
jeden z mnoha paradoxů, na kterých je Mawerův román založen: ''Ve Skleněném pokoji se hmotná a 
duchovní  dimenze  domu  prolínají  –  zatímco  má  dům  fyzikální,  hmotnou  funkci,  je  zároveň 
symbolem  svobody  a  modernistických  idejí.''(str.20)  Dále  diplomantka  analyzuje  další  dvojice 
protikladů,  jejichž  spojení  umocňuje  osobitou  poetiku  díla:   např.  racionalitu  a  iracionalitu, 



racionalitu a citovost a věnuje rozsáhlejší pasáž tvorbě předlohy fiktivní postavy Rainera von Abta, 
Ludwigu Mies van der Rohemu. 

 Autorka se při analýze poměrně často uchyluje k citacím ať už Skleněného pokoje samotného, 
tak sekundárních zdrojů vztahujících se k tomuto dílu či k moderní a modernistické architektuře. 
Výběr zdrojů i citací je zdařilý, méně zdařilá je práce s nimi. Diplomantka se až příliš často spoléhá 
na přiléhavost citace a nepokouší se o vlastní interpretaci. Rovněž poměr citovaného a vlastního 
textu je zejména v úvodní kapitole až povážlivě blízko poměru 1:1. I to pak přispívá k dojmu, že 
práce  vznikala  pod  přílišným  časovým  tlakem  a  že  část  informací  zůstává  nevyřčena,  což  je 
umocněno faktem, že práce rozsahem sotva splňuje předepsanou normu 40 normostran vlastního 
textu. 

Při obhajobě se diplomantka zaměří na následující otázky: 

Jak chápe pojem architektura ? Jak obecně chápe filosofickou koncepci architektury? 

Jak  může  vila  Landauer  ''propagovat  svobodu  a  otevřenost''(str.17-18),  je  –  li  z  podstaty 
apolitická(str.19)?

Jak by z tohoto hlediska zhodnotila dvě poslední věty závěru: ''The message lies in the fact 
that individuality of each person, openess and optimism are able to create the better future and that 
the personal freedom and ability to face the problems whatever the circumstances are principles 
worth following''(str.25)

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 2-3.
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