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Téma bakalářské práce jsem zvolil po domluvě se studentkou záměrně, 

mj. ve snaze, dozvědět se při své každodenní práci na Pražském hradě, mnohem 

více o tvorbě architekta, jehož dílo zůstává ve stínu ostatních, známějších jmen, 

jakými jsou např. P. Parléř, N. F. L. Pacassi nebo J. Plečnik. 

Práce Kristýny Bejšovcové splňuje základní měřítka bakalářské práce. Již 

během přípravy jsem si povšiml, že studentka oplývá dostatečnou pílí a umí si 

vyhledat vhodnou literaturu. Současně nepatří k těm studentům, kteří neumí 

mluvit, neumí selektovat informace a celkově zaostávají ve způsobu 

komunikace. To opravdu není případ slečny K. Bejšovcové.  

Jsem rád, že konzultace s oponentem byla pro ni přínosná a těší mě, že 

slečna chodila na Pražský hrad, kde jsem jí zajistil základní možnost poznání 

prostorů navržených architektem O. Rothmayerem. Do těch ostatních není 

možné běžně vodit návštěvy, proto je nepoznala z autopsie, nýbrž 

zprostředkovaně z literatury a jiných zdrojů. Stejně tak, z pochopitelných 

důvodů, není možné dávat k dispozici plány, půdorysy a fotografie (pozn. ke s. 

38).  

Právě s literaturou slečna K. Bejšovcová umí v dostatečné míře pracovat  

a správně, resp. nejvhodnějším způsobem ji užívat ku prospěchu práce. Vždyť 

není třeba texty bakalářských prací zanášet záplavou citací. Pedagogy nejvíce 

zajímá, co si o zpracovávané problematice myslí student, jaký je jeho svět 

poznání a co jej utváří. Přirozeně že nesmí být omnuta způsobilost stylizace 

nebo uspořádání poznámkového aparátu, dělení kapitol či formátování…  

Práce je rozvržena organicky, přehledně a není zanesena zbytečným 

protahováním, hraničícím u jiných prací s mírou únosnosti. Práce je čtivá, i když 

někdy těžkopádná ve formulování (…“Motivem, který nese monumentalitu…“, 

s. 33), ale to je přirozeným jevem u mladého člověka, teprve se vydávajícího na 

cestu poznání. Práce je současně dobře napsána z pohledu gramatiky českého 



jazyka. Nejsou v ní kupodivu hrubky ani jiné poklesky, až na chronický 

nedostatek citu ke spojkám a vůbec vnějším okrajům textu. I korektuře textu se 

tedy autorka věnovala s dostatečnou pílí. 

Osvojit si všechny zásady vhodné u textů je něco, co se dá naučit pouze 

praxí, tj. psaním a zase jen psaním. Proto budu velice rád, když se s texty 

kolegyně K. Bejšovcové budu setkávat na umělecko-historické půdě – 

upozorňuji ale, že tam již bude zapotřebí vnášet vlastní myšlenky a především 

poezii dějin umění. Přinášet osobitý rukopis, po exaktním popisu poutavě líčit 

subjektivní pohled; prožitek.  

V samotném závěru práce nám K. Bejšovcová naznačuje, že nepovažuje 

„svůj výzkum díla Otto Rothmayera rozhodně za ukončený“, a do budoucna by 

se chtěla více věnovat jeho rodinným domům, lidskému osudu a neopomenout 

ani jeho ženu Boženu Hornekovou. Ano, to vše je dobré a již nyní se na 

pokračování práce těším, ale nejvíce se těším, až autorka přistoupí k samostatné 

hlubší a procítěné analýze díla. Práce Otto Rothmayera (1892–1964) pro 

Pražský hrad si to zaslouží. 

Nejen z důvodu formálního splnění rozsahu a prokázané schopnosti 

zvládnout téma doporučuji práci k obhajobě.  
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