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POSUDEK  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponentský 

Autor/ka práce: Tereza Filová 

Název práce:  Sociologický pohled na charakteristiky současné architektury. 

Vedoucí práce: Jan Balon 

Oponent:  Josef Kandert 

Navržené hodnocení: v nejlepším případě dobře – v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Není.  

V abstraktu se píše: „ Práce se zabývá vztahem společnosti a jejího hmotného prostředí, jímž je 

v tomto případě architektura. Zaměřuje se na současnou architekturu a přináší její charakteristiky, 

které mají vztah k oblasti společenské. Důraz je kladen na působení staveb, interakci s uživateli a na 

přenos významů...“ (str. iii) 

V úvodu se píše: „Tématem práce je sociologická relevance hmotného prostředí člověka a 

společnosti...“ (str. 1)... „...Právě proměna v čase je ústředním tématem této práce. Protože je vztah 

hmotného prostředí a společnosti velmi dynamický, není mým cílem popsat určitý stav, jako spíše 

proměnu v čase a především nastínit směr vývoje...“ (str. 2) 

Podle mého názoru závěry neodpovídají stanoveným cílům. Autorka rozebírá názory vybraných 

architektů na charakteristiky moderní architektury a těmto charakteristikám přiřazuje teorii 

Marshalla McLuhana a tím si vytváří sociologický pohled, což je poněkud přímočaré a jednoduché. 

Chybí také popis či analýza „proměn v čase“, „interakcí s uživateli“ i „přenosu významů“. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autorka skutečně přečetla velké množství literatury vztahující se k tématu moderní architektury, 

značná část těchto knih byla cizojazyčná. 

Otázkou je relevantnost použité literatury k tématu práce. Nenašel jsem v textu žádné vysvětlení, 

proč se autorka opírá o názory právě těch architektu či teoretiků umění, které cituje. Jsou skutečně 

jediní, anebo se názory dalších, necitovaných autorů, autorce nehodily do její argumentace? Bylo by 

na místě je představit a sociologicky zhodnotit. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Dosti nejasná – viz předešlý bod. Je také otázka, zda hlediska uplatněná při analýze charakteristik 

architektury jsou jediná možná. Autorka nikde neuvádí, kde a jak k nim dospěla a proč uvažuje jen 

o nich. Místy text vypadá jako by byl jen ilustrací pro teorie postmoderních sociologů. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Zpochybnitelná; je otázkou zda citované teorie architektů a teoretiků umění jsou uplatňovány 

obecně anebo jen ve speciálních případech. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano, autorka spolehlivě a poctivě cituje. Čtenář snadno může odlišit její názory od převzatých 

tvrzení. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     

Velmi dobrá, totéž platí o všech ostatních formálních záležitostech a jazyku. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Není mi jasné, jak si autorka představuje ono „nastínění směru vývoje“. Také mi v textu chyběla 

nějaká autorčina sebereflexe vlastních názorů. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Viz výše. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Autorka vyvinula velké úsilí, aby přesvědčivě dokázala postmoderní odkaz v myšlenkách 

vybraných architektů. Text ovšem působí dojmem „přání otcem myšlenky“. Proto diplomovou práci 

Terezy Filové hodnotím v nejlepším případě známkou „dobře“ (za zvládnuté řemeslo napsání 

odborného textu) – ovšem jen v případě výborné obhajoby.  
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