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Petra Konopčíková, Vybavení a výzdoba budovy bývalého Federálního shromáždění

Bakalářská práce

Oponentský posudek

Téma bakalářské práce Petry Konopčíkové je zajímavé a potřebné v současné situaci, kdy jen 
zvolna dochází ke kompetentnímu zhodnocení architektonických a výtvarných počinů 
realizovaných ve veřejném prostoru, které tak dosud zůstávají ohroženy znehodnocením, 
resp.likvidací. Budova Federálního shromáždění je z tohoto hlediska exemplárním příkladem 
velkolepého gesamtkunstwerku konce 60. let, který ovšem nemohl být plně uskutečněn, a – 
jak autorka citlivě vnímá – odráží, rozporuplnost přelomové doby mezi vrcholící etapou 
kulturně politického uvolnění 60. let a počátkem normalizace. V první části práce 
Konopčíková na půdoryse dobové kulturní politiky naznačuje vývoj čs. architektury 50. a 
60.let a podává rovněž stručnou osnovu vztahu výtvarného umění a politických souvislostí 
tohoto období.   Přestože práce svým názvem odkazuje spíše k výzdobě a řešení interiérů 
budovy, ve skutečnosti se její autorka zabývá v následujícím rozsáhlém bloku rovněž 
samotnou stavbou a jejími širšími kontexty, a to jak dostavbou, tak původní budovou, a to 
nejen realizovanými projekty, ale v obou případech i soutěží.  

Teprve ve třetí části přistupuje k popisu vybavení a výzdoby budovy. Zajímá ji jak původní 
Pragerova představa, tak její modifikace podmíněná radikální politickou změnou po srpnu 
1968. Na základě literatury v maximální míře rekonstruuje původní podobu interiérů, a 
zároveň na základě vlastního terénního průzkumu bilancuje aktuální stav dochovaných 
realizací, resp. informuje o těch, které byly odstraněny či zničeny. 

Práce je přehledně členěna, doplňuje ji vysoce zajímavá obrazová příloha. Konopčíková velmi 
dobře zachází s  širokou škálou dobové i aktuální literatury, kterou velmi účelně a důkladně 
využívá a obratně zapojuje do textu.  Oceňuji i svědectví pamětníků, se kterými téma 
konzultovala.  Text je rovněž takřka úplně gramaticky v pořádku, jsou zde jen malá opomenutí 
(Jiří Kotík místo Jan Kotík, s. 15; Jiří Štursa místo Jan Štursa, s. 59, 121 a 156; nesrovnalost 
v datování budovy Strojimportu – s. 11 a 17).

Bakalářskou práci Petry Konopčíkové jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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