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Kateřina Vytejčková si zvolila za téma své diplomové práce Osmanský dům v Anatolii a na
Balkáně, který představuje určitě ojedinělé téma, což se týká obecně sledované problematiky
lidového stavitelství. Autorka prostudovala dostupnou literaturu (zejména přirozeně zahraniční,
včetně turecké odborné literatury, neboť tento jazyk velmi dobře ovládá). Studovala odbornou
literaturu v zejména v univerzitních knihovnách na území Turecka, kde prováděla (v rámci svých
cest do Turecka) i dokumentaci a průzkum v terénu (viz též fotografie autorky osmanského
domu v rámci obrazové přílohy). K. Vytejčková přistoupila k zadání diplomové práce velmi
odpovědně, jednotlivé části práce i vzniklé problémy vždy konzultovala s vedoucím práce.
Autorka v rámci vytýčeného úkolu sledovala řadu aspektů vývoje osmanského domu i období
jeho rozšíření a to zejména na území Anatolie a obecně na Balkáně, věnovala se rovněž jeho
uplatnění v zástavbě vesnice i v daném typu městské lokality. Sledovala vývoj osmanského
patrového domu, zabývala se původem jeho stavebníků, dále jeho funkčním (respektive
multifunkční) využitím (především na dosud dochovaných objektech v terénu), včetně důležité
otázky vybavení interiérů. Autorka se věnovala i vnitřní úpravě interiérů domů.
Důležité je rovněž zpracování názvosloví osmanského domu, které je zásadní zejména pro
případného badatele, který se touto problematikou přímo nezabývá. Stěžejní náplní práce bylo
stanovit charakteristické rysy osmanského domu. Autorka stručně charakterizovala
nejvýznačnější lokality výskytu osmanského domu v Anatolii a na Balkáně. Dále ve své práci řeší
vztah Osmanů k byzantské stavební tradici. Autorka se též v Anatolii zabývá vývojem
přenosného obydlí u kočovného obyvatelstva a poukazuje na vliv archaické nomádské tradice. Je
si třeba též uvědomit, že od počátku 18. století se postupně v osmanské kultuře začíná projevovat
evropský vliv. Jak uvádí v záběru své práce K. Vytejčková v podstatě vzniklá mozaika kulturních
vlivů se v průběhu uplynulých století odrazila i v architektuře. Autorka se zabývala především
vývojem novověkých osmanských domů. Načrtla rovněž možnosti navázat tématicky v další své
odborné práci na předkládanou diplomovou práci.
Domnívám se, že Kateřina Vytejčková v rámci své diplomové práce v podstatě vyčerpala
zadaná téma a splnila tak cíle své práce. Doporučuji proto práci Kateřiny Vytejčkové Osmanský
dům v Anatolii a na Balkáně k obhajobě a navrhuji známku výborně.
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