
Posudek bakalářské práce
Tereza Mléčková: Architekt Karel Prager a pražská architektura šedesátých 
let

Práce  Terezy  Mléčkové  je  věnována třem zásadním realizacím Karla  Pragera 
(Makromolekulární ústav, Projektové ústavy, Federální shromáždění) a jejich pozici 
v kontextu české architektury 60. let. V úvodu práce je vymezeno téma a stručně 
představena jemu věnovaná dosavadní literatura.  Problematika 60. let  je uvozena 
krátkým exkursem do období socialistického realismu a výstavě EXPO 58, která hrála 
v architektonickém předělu zásadní roli. Po výčtovém přehledu hlavních osobností a 
tendencí  architektury  let  1958-1970  je  nastíněna  osobnost  Karla  Pragera  a  jeho 
počátků  v 50.  letech.  Následují  tři  stěžejní  kapitoly,  které  podrobně  představují 
zmíněné stavby a v samostatných závěrech je zařazují do dobového společenského i 
architektonického kontextu. Krátký závěr je věnován shrnutí a porovnání staveb.

Téma, jež  si  Tereza  Mléčková  pro svou práci  zvolila,  je zajímavé a zároveň 
trochu zrádné. Architektura 60. let je jedním z nejpřitažlivějších témat posledních let 
a mohlo by se tak zdát, že zejména o klíčových stavbách hlavních osobností - mezi 
které Karel Prager bezpochyby patří – je bez podrobného průzkumu obtížné přinést 
něco  zásadně  nového.  Přesto  lze  říci,  že  volba  tří  emblematických  staveb  byla 
v tomto případě poměrně šťastná. Těžištěm práce je jejich popis a analýza, které se 
neomezují na konstatování fakt, ale jsou malými monografiemi svého druhu. Zdařilé 
střídání dobových názorů, pamětnických výroků a soudobých uměleckohistorických 
soudů dokládá, že autorka své téma poměrně dlouho promýšlela a že dokáže tyto 
roviny elegantně propojit.  Její  závěrečné hodnotící  soudy o stavbách jsou zralé a 
přesvědčivé,  a  to  i  v  případech  velmi  složitých,  jako  je  budova  Federálního 
shromáždění, o níž – trefnými slovy autorky – „není možné říci, že by se svým okolím 
soupeřila, lze ovšem pochybovat o tom, zda se stala jeho součástí“ (s.48).

Úvodní kapitoly práce jsou poměrně stručné a vzhledem k šíři záběru nutně jen 
velmi shrnující. Přesto jim nelze upřít určitou celistvost a jednotu názoru. S trochou 
nadsázky lze říci, že cenné jsou zejména pro to, že si v nich sama autorka ujasnila 
svůj pohled na architekturu sledovaného období.

Závěrečné dvě kapitolky (7. a 8.) jsou vlastně dvě části jednoho závěru, který 
by  –  vzhledem  ke  kvalitě  práce  –  mohl  být  rozveden  ještě  mnohem  výrazněji. 
Nenaplněna zůstala rovněž výzva zasadit Pragerovu tvorbu z uměleckohistorického 
hlediska mezi díla jeho současníků a pokusit se pojmenovat, čím se od nich případně 
z různých aspektů odlišuje. Přesto lze říci, že  zejména díky hutným kritickým statím 
věnovaným  jednotlivým  stavbám  má  práce  pozoruhodné  vyznění  a  rozhodně 
nepostrádá pointu.

Přes některé formální nedostatky a nepřesnosti (chybně uvedený název knihy 
Jiřího  Gočára  Od  pyramid  k panelům,  neuvádění  stránkového  rozmezí  v úvodním 
přehledu  literatury  či  nedohledání  převzatých  citací)  lze  říci,  že  se jedná o  práci 
zdařilou,  která  zralým způsobem spojuje  historické  poznatky  s analýzou staveb  a 
jejich  současnou  kritickou  reflexí.  Z tohoto  důvodu  práci  velmi  rád  doporučuji 
k obhajobě.
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