
Bakalářská práce

Architekt a jeho klienti: případová studie

Autor: Ondřej Tůma

Oponent: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Posudek oponenta:

Předložená bakalářská práce Ondřeje Tůmy je případovou studií, jejímž tématem je 
vztah architekta a jeho klienta. Práce je přehledně strukturována, začíná – v našich poměrech 
poněkud netradičně – osobním úvodem, následuje vysvětlení zvolené metody a postupu. 
Stěžejní část textu tvoří tři kapitoly: v jedné je představen vybraný architekt (Jan Šépka), 
zbývající dvě popisují dva konkrétní případy jeho práce a komunikace s klienty. Vyústěním 
práce je pak srovnání zvolených případů a závěrečné shrnutí. 

Metodu i postup zvolil autor po mém soudu dobře, výsledkem je velmi čtivá studie 
psaná pěknou češtinou s minimem chyb (pouze občas by bylo možné vytknout až příliš 
hovorový termín). Text je vhodně provázen obrazovou přílohou. Poněkud preciznější a 
důslednější by měla být práce ve způsobu citování a odkazování, které by bylo třeba ještě 
sladit, to je však záležitost marginální. Po obsahové stránce nemám výhrady, snad jen 
jedinou: kde se na str. 17 vynořilo téma historického vývoje a dějin architektury? Netvrdím, 
že by toto téma nebylo v souvislosti s Šépkovým chápáním architektury jako „překračování 
hranice“ na místě, nicméně z předchozího citátu nijak nevyplývá. Téma je to však jistě 
relevantní a navrhuji je jako jedno z možných pro diskusi v rámci obhajoby.

Otázkou pro mě zůstává celkové vyznění. Domnívám se, že závěrečná diskuse by 
mohla být poněkud systematičtější, zejména pokud jde o „abstrakci k obecnému“. Jistě 
nemůžeme očekávat, že výsledkem případové studie budou odpovědi na otázky, které se 
procesu navrhování stavby (resp. „domu na míru“) a spolupráce architekta s klientem týkají. 
Výsledkem jsou samozřejmě opět jen otázky a problémy. Nicméně právě v nich by bylo 

možné rozlišit stupeň obecnosti a snad i naznačit další směr úvahy. 

Celkově lze konstatovat, že předložená práce splňuje všechny požadavky, které jsou 
na bakalářskou práci kladeny, a proto ji doporučuji k obhajobě. Je zjevně vypracována 
samostatně, a to ve všech fázích – od volby tématu, promyšlení přístupu, získávání materiálu 
až po vlastní zpracování. Je z ní zřejmé autorovo zaujetí pro dané téma, což je bezesporu 
sympatické a práci to výrazně posouvá. Pokud autor v rámci obhajoby výše uvedené 
pochybnosti vyvrátí (např. úvahou na naznačené téma), navrhuji práci celkově hodnotit jako 
„výbornou“.
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