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Oponentský posudek

Práce Terezy Mléčkové se podrobně zabývá tvorbou významné, ale zároveň kontroverzně přijímané 
osobnosti architekta Pragera. V závěru také autorka – možná trochu překvapivě -  přiznává, že i přes 
řadu pozoruhodných poznatků, které nyní o Karlu Pragerovi získala, se zcela nezbavila do jisté míry 
polemického postoje vůči jeho dílu. 

V hlavních kapitolách Mléčková nejprve nastiňuje přehled československé architektury let 1948 až 
1970 v kontextu dobové kulturněpolitické situace, a poté se zabývá třemi klíčovými pražskými 
Pragerovými stavbami z období 1958 – 1970. Analyzuje okolnosti jejich vzniku, jejich urbanistické 
začlenění do městského organismu, terminologicky dobře stavby popisuje, zabývá se jejich 
inovativním stavebním řešením a hledá kontext Pragerovy tvorby v díle velkých architektů 
mezinárodní scény. Medailony ÚMCH, staveb Sdružení projektových ateliérů i dostavby Národního 
shromáždění jsou důkladně zpracované. Autorka zároveň naznačuje některé dosud nevyřešené 
otázky, kupř. spjaté s hodnocením Pragerova invenčního podílu na radikálních projektech (zejména 
Národního shromáždění). 

Mléčkové se daří se značnou citlivostí charakterizovat jak širší dobové souvislosti, tak vnitřně složitou 
problematiku každého z Pragerových projektů. V  kapitole historického přehledu se sice nevyhnula 
jistému zjednodušení, drobným omylům (kupř. s. 11 – v roce 1956 se uskutečnil XX. sjezd KSSS a ne 
KSČ, s. 13 – správný titul Gočárovy knihy zní Od pyramid k panelům) či opomenutím (s. 15 a 16 – zde 
výrazně chybí jméno Jaroslava Fragnera), to však neoslabuje velmi dobrý dojem z práce, která je 
podložena velkým množstvím odborné literatury, citacemi textů samotného architekta, informacemi 
získanými z osobních rozhovorů s pamětníky a vlastními úvahami. 

Text je dobře strukturován, je napsán střízlivě a věcně, a zároveň čtivě. Výjimečně se zde objevují  
některá drobná gramatická přehlédnutí. Rozsáhlá obrazová příloha obsahuje vedle Pragerových prací 
(dobový i nynější stav, detaily) a jejich urbanistického prostředí i zajímavý srovnávací materiál 
vztahující se k uváděným ideovým souřadnicím architektovy tvorby (Mies van der Rohe, metabolisti, 
Kahn ad.), a k české architektonické scéně šedesátých let, v jejímž rámci Prager tvořil.

Bakalářskou práci Terezy Mléčkové doporučuji k obhajobě.
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