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Abstrakt

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. Práce se při charakterizování současné architektury opírá o teorie Marshalla 

McLuhana. Dnešní architektura se vyznačuje projektivním charakterem, který umožňuje větší 

participaci uživatelů na dotváření jejích významů než předchozí architektonické tradice. 

Vzniká nový vztah propojení společnosti a architektury, který se vyznačuje větší mírou 

interakce. Zároveň dochází k větší relativizaci, individualizaci a virtualizaci významů, které 

stavby sdělují. Architektura je dnes chladným médiem v termínech Marshalla McLuhana a 

vyznačuje se nízkou definicí. Oproti tomu architektonické tradice minulosti byly horkými 

médii s vysokou definicí. 
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Abstract

The thesis is about relation of society and its material environment – architecture. It focuses 

on current architecture and its characteristics with relation to society. The emphasis is placed 

on influence of constructions, interaction with users and transmission of meanings. The thesis 

is characterizing contemporary architecture using theories of Marshall McLuhan. Today’s 

architecture is distinguished by projective character which enables higher participation of 

users than former architectural traditions. New interconnection of society and architecture 

appears. It is characterized by higher degree of interaction. At the same time, higher 

relativization, individualization and virtualization of meanings emerge. Currently, architecture 

is cool medium through the lens of Marshall McLuhan theories. It is characterized by low 

definition. On the other hand, former architectural traditions were hot mediums with high 

definition.

Keywords

Contemporary architecture, projective architecture, material environment, society, sociology 

of architecture 
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1. Předpokládaný název práce:

Moderní, postmoderní a současná architektura: jejich společenská determinace

2. Námět práce:

Diplomová práce se bude zabývat vztahem architektury a společnosti v rámci 

dvacátého století. Hlavním motivem je odlišnost moderní architektury první poloviny 

dvacátého století a architektury postmoderní i jejich vliv na současnou architektonickou 

tvorbu. Téma je nahlíženo z pozice společenskovědní a jeho hlavní premisou je společenská 

determinace kulturních produktů, ke kterým patří i architektura. Projekt vychází z 

předpokladu, že architektonický výraz je určen společností, ve které vzniká, proto můžeme na 

základě analýzy charakteru staveb usuzovat charakteristiky společnosti, která je stvořila. S tím 

souvisí též snaha této práce o zachycení některých hlavních myšlenek, které byly iniciátory 

architektonické tvorby jednotlivých období od moderní až po současnou architekturu. 

Práce si klade za cíl postihnout společenský stav, vývoj a změnu v průběhu dvacátého 

století s důrazem na proměnu společenské situace v době ústupu moderní, nástupu 

postmoderní architektury a situaci v dobách zcela současné architektonické tvorby.
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3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce:

Na základě studia architektury dvacátého století budou hledány její hlavní principy i 

myšlenky a ty následně dávány do souvztažností s oblastí sociální. Nejprve bude vytvořen 

rámec projektu a vytyčena relevantní témata, která budou studiem architektury objevena. Ta 

budou uvedena do vzájemných vztahů, které budou vycházet mimo jiné ze studia moderních, 

postmoderních a součastných teorií společnosti. Při rozboru architektury bude práce vycházet 

z textů nejdůležitějších autorů řadících se k modernímu, potažmo postmodernímu 

architektonickému proudu (viz orientační seznam literatury níže), a jejichž texty představují 

hlavní vstup do tématu teorie architektury silně propojené s oblastí společenskou. Význam pro 

práci mají nejen texty architektů samotných, ale i teoretiků architektury, stejně jako texty 

sociologů.

Práce bude vytvořena na základě studia dostupné literatury k tématu, tedy na základě 

studia teoretických spisů týkajících se architektury dvacátého a jednadvacátého století a spisů 

pojednávajících o teoriích moderní, postmoderní a současné společnosti, z čehož plyne její

celkový teoretický charakter. Případná dílčí zjištění mohou být v průběhu tvorby práce 

konfrontována formou rozhovorů s některými ze současných architektů. Analýza těchto 

rozhovorů může být do práce začleněna jako její součást.
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Úvod

Tématem práce je sociologická relevance hmotného prostředí člověka a 

společnosti. Vedle přírody je architektura jednou z nejvýznamnějších součástí našeho 

hmotného světa. Navíc má oproti přírodě charakter, který jsme jí vtiskli my sami. U 

jejího zrodu byla konkrétní společnost a kultura. Architekturu, která tvoří součást 

našeho prostředí, si společnost utvořila sama, dala jí konkrétní formu a tvář, určitým 

způsobem s ní zachází, užívá ji, obnovuje, či ničí. Na rozhodujícím procesu tvorby i 

následného uchování se sice podílí jen někteří, avšak uživateli jsme v širším měřítku 

všichni. Celá společnost zakouší možnosti a omezení staveb od úrovně počínající u 

jednotlivého fragmentu stavby, přes celek budovy, až k měřítku města. Způsob, jakým 

je hmotný kontext společnosti utvořen, souvisí s konkrétní kulturou, ve které vzniká a 

kterou je formován.1 A naopak, hmotné prostředí dokáže významně působit na 

společnost a její kulturu.

Vzájemné vztahy společnosti a hmotného prostředí jsou natolik podstatné, že 

vedou autory, zabývající se vztahem architektury a společnosti, mnohdy až k radikálním 

tvrzením, která však svou radikálností neztrácí nic na významu. Tak například, jak 

uvádí současný architekt Mark Wigley, avantgardní hnutí věřila, že je architektura 

„natolik provázaná se společností, že společenská revoluce vyžaduje architektonickou 

revoluci“. (Wigley 2011: 90) „Architektura nebo revoluce. Revoluci se můžeme

vyhnout.“ (Le Corbusier 1976: 269) Tak zní slova nejznámějšího z představitelů 

moderní architektury, Le Corbusiera, který svým výrokem naznačuje nejen provázanost 

architektury a společnosti, ale také nevyhnutelnost přítomnosti architektury v naší 

společnosti. 

Je významné, zabývat se tím, co společnost obklopuje, v čem se realizují její 

konkrétní formy i projevy, co ji strukturuje a ovlivňuje. Stejně tak je významný opačný 

pohled na to, jak je hmotné prostředí utvářeno jednotlivci a společností do konkrétních 

podob, s ohledem na aktuální i budoucí užití. Toto je nikdy nekončící cyklus neustálého 

vlivu prostředí na člověka a společnost a jejich vlivu na prostředí. Taková vzájemnost je 

                                               
1 Významný český sociolog bydlení, Jiří Musil, chápal architekturu jako prostorové uspořádání 
společnosti. Ta si tvoří architekturu jako vlastní odraz. Architektura je uspořádáním sociálních vztahů 
v hmotném prostředí. (Daníčková 2002)
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hybatelem mnohých změn na obou stranách vztahu. A zde se do hry dostává téma 

časovosti. To nám umožňuje nahlížet na daný vztah jako na dynamické směřování.

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. 

Časové období, které jsem si k takovému zkoumání vytyčila, zahrnuje velkou 

část dvacátého století a pokračuje až do současnosti. Motivací k tomu je jednak 

charakter architektury dvacátého a začátku jednadvacátého století. Ta prošla množstvím 

velmi radikálních a rychlých změn, v porovnání s předchozími dekádami, což ji činí 

velmi zajímavou. Ale hlavní motivací je snaha vztáhnout zkoumání ke dnešku, k dnešní 

situaci, jakou zakoušíme každodenně. I z toho důvodu se v práci vracím k etapám, které 

dnešku bezprostředně předcházely a které měly na dnešní situaci určující vliv.

Vzhledem k této snaze, vztažení vývojových linií ke dnešku, je největší zájem 

věnován době současné a nedávno minulé. Přesto se ale práce neobejde bez kontextu 

postmoderního2 uvažování a v některých momentech se vrací až k moderní 

architektuře3. Moderní a postmoderní smýšlení je významné nejen svými odkazy, které 

trvají až do současnosti, ale také s sebou přineslo dva velmi významné zlomy. Prvním 

(moderním) zlomem došlo k přetrhání dosavadních tradic stavebního vývoje, nastolení 

nových kritérií a základů výstavby. Následný nástup postmoderny učinil zas radikální 

rozloučení se s mnohaletou tradicí moderny. A právě tyto obrovské zlomové momenty 

mají významný vliv na podobu dnešního hmotného prostředí člověka a společnosti. 

Ocitáme se v době, která není již tak bouřlivá, jako zlomové okamžiky dvacátého 

století, alespoň co se výstavby týče, přesto však cítíme jejich odkaz až do dnešních dní. 

                                               
2 Postmoderní uvažování v architektuře je vymezeno především vlnou odporu vůči moderním trendům 
stavění. I v architektuře má postmoderní směr podobné charakteristiky, jaké charakterizují postmodernu 
v jiných oblastech života. Období, které je takto označováno se vztahuje k druhé polovině dvacátého 
století a s koncem dvacátého století také končí. V architektuře je takový směr charakteristický 
roztříštěnou skutečností, četnými odkazy na kulturní fenomény, čerpáním architektonických forem 
z minulosti a jejich užití mimo původní kontext, ve kterém vznikly. Dále je charakterizován bohatostí 
stavebních forem, společenskými tématy, jako je gender a multikulturní otázka, rozvolněním strnulých 
struktur atd. V pozdějších fázích byl tento směr ztotožňován především s komerčními budovami velkých 
korporací.
Charles Jencks, jeden z nejvýznamnějších teoretiků postmoderní architektury, vyjmenovává následující 
klíčové charakteristiky tohoto hnutí: protiklad, komplexita, ornamentalita, mnohanásobné členění, koláž, 
nejednoznačnost, nejasnost, překrývání, vrstvení a mnohanásobné kódování významů. (Jencks 2011b: 15)
3 Pojmu moderní architektura v práci užívám jako zastřešujícího pojmenování pro styly především první 
poloviny dvacátého století, které měly mnohé společné charakteristiky. Bylo jim vlastní avantgardní 
směřování proti zaběhnutým tradicím, snahy o vnesení moderního způsobu stavění a bydlení vhodného 
pro technicky vyspělou společnost atd. Patří sem směry konstruktivismu, purismu, funkcionalismu a 
jiných hnutí, které byly později přetaveny v tzv. mezinárodní styl.
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Situace dneška se stává velkým otazníkem, nebo spíše bezpočtem malých otazníků, na 

něž jen stěží odpovíme jedinou všeobjímající odpovědí. Co je tedy charakteristické pro 

současnost? Jaké vlivy a myšlenky se zachovaly z uplynulých dekád stavebního vývoje 

a jaké byly popřeny? Které a jakým způsobem byly modifikovány? A především, jak 

tyto změny ve vývoji souvisí s širším kontextem společnosti? To jsou základní otázky, 

které stojí na začátku této práce.

Propojení člověka, společnosti a jejího hmotného životního prostředí tvoří 

obrovskou příležitost k prozkoumání obou stran tohoto vzájemného vztahu. Oblast 

architektury je natolik filozoficky, kulturně a sociálně orientovaná, že se v její tvorbě 

hmotného prostředí významně odrážejí myšlenkové směry i tradice a ona sama na ně 

má možnost působit. Jsme schopni vypozorovat korespondující změny jak v oblasti 

architektury, tak i sociologie, či filozofie nebo obecnějšího společenského diskurzu. A 

nemusí se v takových případech jednat ani o vzájemný vliv a převzetí myšlenky 

z jednoho oboru do oboru druhého. V mnoha případech se srovnatelné myšlenky 

objevují v jednotlivých oborech paralelně a jsou zapříčiněny komplexnějším 

společenským klimatem. Příkladem takové „kontaminace“ oboru určitým trendem 

směřování je kritické uvažování, které bylo charakteristické pro jistá období jak v oboru 

sociologie, tak v oboru architektury, ale i pro jiné oblasti. Zajímavý je i osud tohoto 

kritického uvažování, které bylo v obou disciplínách vyčerpáno a opuštěno, případně 

znovuobnoveno a opětovně odloženo. Podobných vztažných linií lze v obou oborech 

nalézt více a budou v této práci rozebrány. 

Období, kterému se práce věnuje, bylo už letmo naznačeno v předešlé části. Je to 

období vymezené druhým velkým zlomem, kterým je strmý pád moderny a naopak 

příkrý nástup postmoderny. Strmost pádu moderny není jen obrazné vyjádření. Její 

konec je totiž poznamenán a definován skutečným pádem – strhnutím modernistického 

obytného sídliště architekta Minoru Yamasaki vystavěného v letech 1952-1955. Stalo se 

tak přesně 15. července roku 1972, pouhých 17 let po jeho dokončení. 4 (Jencks 2011a: 

26-27) Tím jako by se s konečnou platností potvrdily nedostatky moderny a otevřelo se 

ostří kritické reakce postmoderny. Sice takzvaných konců moderny můžeme najít hned 

                                               
4 Zbourání mělo hluboký sociální význam a předcházelo mu složité společenské klima.
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několik, tento je však nejefektnější a tudíž i nejčastěji zmiňovaný, a to i vzhledem 

k tomu, že jeho propagátorem je jeden z nejvýznamnějších teoretiků postmoderního 

uvažování v architektuře, Charles Jencks. 

Již v úplném úvodu této práce byl naznačen vztah moderní architektury ke 

společenským iniciativám v podobě revolučních cílů a snah o „spasení“ celé 

společnosti. Moderní architekti skutečně mnohdy věřili, že skrze svou architekturu 

dosáhnou lepšího společenského uspořádání, než jaké existovalo do té doby. Jejich 

snahy ale v mnoha ohledech selhaly, což dokazuje nejen Charles Jencks na případu 

zbourání modernistického sídliště, ale v podstatě celé rané postmoderní hnutí. To se 

zrodilo ze ztráty iluzí, které byly spojeny se sociální rolí modernismu. (McLeod 2011: 

112) Nejenže moderní architektura plodila sídliště, která se stávala vybydlenými 

vyloučenými lokalitami, vytvářela standardizované prefabrikované stavby, byla 

orientovaná na nereálného modelového člověka, tím přestávala být schopna vyhovět 

požadavkům skutečné společnosti, ale také ke společnosti přestala promlouvat 

srozumitelným jazykem a čitelným výrazovým repertoárem. (McLeod 2011: 112) Jazyk 

moderny, její výrazové prostředky rozhodně nemluvily univerzálním jazykem 

srozumitelným širokému publiku. Její formy jako by se staly srozumitelné jen hrstce 

vyvolených, kteří dokázali intelektuálně vstřebat její sdělení. (Michl 2003: 111-117) 

Nastupující postmoderna si tak vzala za své navrátit architektuře komunikativní 

schopnost a to v takové formě, které porozumí širší společnost, nejen vyvolení 

intelektuálové, jako tomu bylo u moderny. Komunikace směrem ke společnosti 

nahradila svým významem modernistické snahy o ustavení architektonické disciplíny 

jakožto spasitele společnosti skrze své transformativní schopnosti, kterými je 

architektura schopna působit. (McLeod 2011: 113) Sociální role architektury zůstala 

zachována, ale její podoba a oblast působení se pozměnila směrem od transformace a 

reformy ke komunikaci.5 To, že posléze i postmoderna vyprázdnila svůj komunikační a 

výrazový potenciál a posunula se směrem k formalismu poplatnému korporátním 

organizacím vyjadřujícím skrze postmoderní architekturu pouze svou ekonomickou 

úspěšnost (ibid. 117), je už věcí jinou.

                                               
5 Architektura se v postmoderních dobách zaobírala i myšlenkami široké integrace společnosti a jejím 
dalším uchováním. Změna společnosti ale už přestala být významným tématem architektury tohoto 
období. (McLeod 2011: 120)
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Jak je patrno již z tohoto úvodu do tématu, o postmoderně není dost dobře 

možné uvažovat bez kontextu moderny a především bez celkového vztahu postmoderny 

k moderně. Však je tento vztah patrný už z názvů obou směrů. Stejně tak lze stěží 

uvažovat o současné architektuře bez poznámek směřujících k postmoderně, která ji 

předcházela, a potažmo i k moderně. Úvahami o dnešku se vracíme po časové ose zpět 

do minulosti a naše úvahy by mohly vést až k dávným prapočátkům tvorby lidských 

obydlí. Takový návrat k samotné podstatě architektury ale není v silách podobné práce, 

proto se časový úsek omezí pouze na nutné minimum nejvýznamnějších kontextů. 

Z tohoto hlediska je pro dnešek tudíž nejvýznamnější již zmiňované předešlé období 

postmoderní architektury a také její vztah k moderní architektuře. Úvahy se tedy budou 

odvíjet od počátků postmoderny až po dnešek a v případě potřeby se budou 

retrospektivně vracet k tématu moderny. Předmětem zájmu ale není takové dělení na 

jednotlivá, ačkoli velmi charakteristická, období. Základním zorným úhlem 

problematiky je linie vývoje konkrétních stavebních fenoménů, které mají význam i pro 

sociální oblast. Je to linie vývoje přirozeně směřující k dnešku a s trochou fantazie 

sahající do budoucnosti.

Ačkoli by se mohlo zdát, že má téma práce mnoho společného se sociologií 

bydlení, není tomu zcela tak. Daleko významnějšími hledisky, ke kterým se práce 

obrací, jsou výrazové prostředky architektury, její formální stránka/forma, tvář, 

působení a jiné aspekty, které se váží k architektuře jakožto uměleckému dílu 

situovanému v reálném užitném prostředí společnosti. Primárnímu zájmu se v práci 

netěší způsoby užívání a bydlení, institucionální vlivy na procesy v oblasti bydlení, 

obytné celky, sociální problematika spojená s obytným prostředím atd. Práce se 

nezabývá ani oblastí urbanismu a města, ačkoli se z podstaty architektonické disciplíny 

takových témat dotkne. Práce uvažuje o architektuře jako o neustále přítomném 

výrazovém prostředku. Jeho působení není jen vizuální, jako tomu je například u obrazů 

v galerii, ale zahrnuje všechny smysly. Zároveň je architektura proti obrazům 

nevyhnutelná, protože si nemůžeme vybírat, tak jako u galerie, zda ji navštívíme nebo 

ne. Je neustále v našich životních prostředích přítomna a stále na nás působí.

Architektura má základ ve vysokém umění a její doména není jen umění užité. 

Takto na ni nahlíželi například avantgardní architekti počátku moderny a nebyli jediní a 

zdaleka ne poslední. Přesto si byli vědomi a cenili si jejího počátku v oblasti funkce, 

která jí, jakožto umění, propůjčuje výsadní postavení v rámci společnosti. (Wigley 
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2011: 90) Toto výsadní postavení nemá jen z důvodu neustálé přítomnosti v našich 

životních prostředích, ale také z důvodu obrovských nákladů na tvorbu. Její produkce je 

silně závislá na zdrojích financování a na moci s nimi spojené. Jsou to prozaické složky 

stojící u jejího vzniku, které mají též zásadní vliv na oblast sociální akce a 

institucionální změny skrze architekturu. (McLeod 2011: 110) Takové složky stojí nejen 

u jejího vzniku, ale mají vliv i na samotnou formu, do které mají šanci promítnout své 

ideje. U budov nejde jen o jejich estetiku, ale i o celkové působení, fungování, 

prostorové uspořádání atd. Všechny tyto články řetězce jsou silně spjaté s konkrétním 

sociálním kontextem, ve kterém vznikají, a jsou spojeny s významy, které jsou do 

architektury vloženy. (ibid.: 110-111) Je patrné, že „redukujeme-li architekturu na 

utilitární funkci, vzdáváme se její role jako prostředku společenské komunikace“. (ibid.: 

126) A takové redukování by bylo obrovskou chybou, které je nutné se vyvarovat, 

protože bychom opomíjeli významnou součást našeho prostředí, které na nás svými 

významy působí.

Architektura je výrazový prostředek, kterému se jen stěží vyhneme. Odehrává se 

v něm velká část našich soukromých i společenských životů. Je především v městském 

prostředí neustále přítomnou kulisou lidské existence, společenského dění, na jejím 

pozadí se odehrávají společenské interakce a lidské jednání. Tato práce chce podtrhnout 

její komunikační a výrazový charakter a prozkoumat je. Chce zjistit, jak se architektura 

této domény zhostila v současnosti a co tomu bezprostředně předcházelo.

Pro účely práce je nejprve, než přistoupíme k samotným charakteristikám staveb 

současnosti, třeba připomenout hlavní principy teorií Marshalla McLuhana. Jeho 

myšlenky jsou pro pochopení současných trendů v architektuře zásadní a v pozdějších 

částech práce k nim bude hojně odkazováno. McLuhan se ve svých teoriích zabýval 

charakterem různých druhů médií. Vzhledem k tomu, že i architektura je médium, které 

obsahuje a sděluje významy, tak je aplikace McLuhanových teorií na tuto disciplínu

vhodná.

McLuhan rozlišuje dva typy médií – chladná a horká. Horké médium6 je takové, 

které je naplněné množstvím informací a je pro něj charakteristická vysoká definice. 

                                               
6 Horkými médii jsou podle McLuhana např.: rádio, film nebo fotka. (McLuhan 1964: 22)
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Protože je v takovém horkém, vysoko definovaném, médiu přenášeno mnoho informací, 

nevyžaduje se participace diváka na dotváření významů. Všechny potřebné informace a 

významy jsou mu předloženy. Oproti tomu chladná média7, která jsou charakterizována 

nízkou definicí, přenášejí malé množství informací. Účastník takového přenosu 

informací je nucen k velkému doplňování sdělení a je vtažen do participace na utváření 

významů. Oba dva typy médií se liší ve svých účincích na příjemce sdělení. A nejenom, 

že horké médium nevyžaduje mnoho participace uživatelů, ale dokonce dokáže 

vylučovat, zatímco chladné médium zahrnuje a participaci vyžaduje. (McLuhan 1964: 

22-23)

Pro architekturu jsou tyto McLuhanovy teorie důležité, protože některé její 

praktiky jsou charakterizovány vysokou definicí a jsou tak horkým médiem, zatímco 

jiné jsou spíše nízce definované a mají charakter chladného média. Více o tomto 

rozdělení bude řečeno v dalších částech práce.

Po tomto úvodu do tématu, kde byl naznačen vztah architektury a společnosti, 

vytyčeno relevantní období ke zkoumání a představeny teoretické rámce dalšího 

zkoumání, následuje stěžejní část, jíž je rozbor jednotlivých charakteristik současné 

architektury s důrazem na jejich vztah ke společnosti. Ty jsou řazeny do čtyř skupin 

podle jejich příbuznosti. Toto rozřazení pomáhá lepšímu pochopení vzájemných vztahů, 

které mezi sebou charakteristiky mají. Každá ze zastřešujících kategorií je zobecněním 

těch charakteristik, které jsou pod její hlavičku řazeny, takže toto dělení činí 

přehlednějším. Poslední ze čtyř skupin má trochu odlišnou povahu, než předchozí tři. 

Týká se architektonické disciplíny jako celku a proto je i obecnější a abstraktnější. Celá 

tato stěžejní část práce je završena shrnujícími charakteristikami, které vychází ze 

všech, které jsou zde rozebrány. Ty jsou dílčí odpovědí na otázku o povaze současné 

architektury, která ale bude v následujících závěrečných částech ještě hlouběji 

rozebrána. Po rozboru jednotlivých charakteristik a jejich souborů práce přechází k další 

zásadní části a tou je vyvození závěrů z představených charakteristik a jejich zjištění. 

Tato část odpovídá na otázku po povaze současné architektury a snaží se postihnout její 

vztah ke společnosti. Po této části následuje už pouze závěr zakončující celou práci.

                                               
7 Chladná média podle McLuhana jsou např.: telefon, televize, karikatura a řeč. (McLuhan 1964: 22-3)
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1. Charakteristiky sociálně relevantních aspektů8

současné architektury 

Architektura, ať už se váže k jakémukoli období a situaci vzniku, má schopnost 

vedle poskytování přístřeší, vyčleňování prostoru adekvátního k požadovanému 

způsobu života, vedle funkcí čistě utilitárních, i schopnost působit na své okolí, na 

společnost a jednotlivce skrze své výrazové prostředky. Má schopnost komunikovat a 

artikulovat vybraná témata. (McLeod 2011: 126) A právě tato společenská komunikace 

je tím hlavním, čeho si následující část práce všímá. Skrze své výrazové prostředky má 

architektura schopnost určitým způsobem působit na své uživatele. Nejen, že 

v následující části bude rozebráno toto působení, ale i jeho způsob a prostředky, jimiž je 

ho dosahováno. Toto působení ale prochází vývojem a změnami. Různá doba i situace 

straní různým způsobům vyjádření a preferuje rozdílné myšlenky ke ztvárnění. I proto 

se architektura stává zajímavým společenským fenoménem k prozkoumání. Dává nám 

nahlédnout do společenské situace doby svého vzniku. Máme šanci poznat, jaké 

principy se ve hmotě architektury díky svému společenskému významu ztělesnily, 

zaznamenaly a ztvárnily, aby na nás působily.

Dnešní doba je natolik rychlá a nejistá, že je těžké jen odhadovat její směřování. 

To platí i pro oblast současné architektury. Ta drží tempo s dobou a jeví se téměř 

neuchopitelně. Přesto se právě tato neuchopitelnost stala charakteristikou dnešní doby i 

architektury. To, co by se mohlo na jednu stranu jevit jako nevýhoda, je obráceno 

v devizu dneška. Vzniká tak velmi složitá situace k definování a uchopení, která je 

obrovskou výzvou. 

Následné členění fenoménů současné architektury není definitivní. Jednotlivé 

charakteristiky i jejich skupiny se mohou vzájemně překrývat a některé z charakteristik 

je možné zařadit do více kategorií. Pro přehlednost jsem však zvolila následující dělení. 

Čtyři kategorie, které obsahují jednotlivé charakteristiky architektury, jsem nazvala 

„nízká definice architektury“, „interakce se společností“, „kontext staveb“ a 

„charakteristiky architektonické disciplíny“. První kategorie (nízká definice 

architektury) je poměrně rozsáhlá navzdory tomu, že zahrnuje jen dvě z charakteristik. 

                                               
8 Mluvím-li zde o sociálně relevantních aspektech architektury, tak mám na mysli takové, které jsou na 
první pohled orientované na společnost. Přesto je nutné podotknout, že vždy když hovoříme o 
architektuře, tak je to sociologicky relevantní téma.
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Jejich význam je ale stěžejní a proto je jim věnován o něco větší prostor. Další kategorie 

(interakce se společností) má širší záběr, zahrnuje pět charakteristik. Třetí kategorie 

(kontext staveb) je tvořena třemi body a poslední (charakteristiky architektonické 

disciplíny) dvěma. Na závěr této části následují shrnující charakteristiky, které vyplývají 

z těch předešlých, či jsou komplexnějšími vlastnostmi současné architektury.

1.1 Nízká definice architektury 

První kategorií, pod kterou lze seřadit minimálně dva z podstatných fenoménů 

současné architektury, je její malá definovanost. Pojmenování „nízká definice“ 

implikuje teorie Marshalla McLuhana a je užito právě za tímto účelem. McLuhanovy 

teorie médií totiž s touto kategorií úzce souvisí. Ale nejen s ní, mají význam i pro další 

charakteristiky, které budou uvedeny později. Nízkou definicí je zde míněna jistá 

nevyhraněnost, nejednoznačnost i nedefinovanost nejen prostoru budovy, ale i jejích 

samotných hranic, které by ji určovaly, a dokonce i nevyhraněnost jejího výrazu. Stírá 

se hranice interiéru a exteriéru staveb, kdy není snadné jasně určit, kde budova začíná a 

kde končí, a snižuje se i jasnost vnitřního členění budov. Přicházíme do styku 

s multifunkčními prostory, které nevolají do světa své jednoznačně dané poslání, ale 

máme možnost jim momentální a prchavý účel vtisknou my sami tím, jak je v daném 

okamžiku využijeme. Jejich poslání je pak v důsledku právě v této mnohaúčelnosti a 

schopnosti přijímat rozmanité okolnosti společenského dění. Definice staveb není 

v četných případech předem dána a zakomponována do jejich tvorby, ale vzniká až 

v průběhu užívání interakcí se společenským děním.

Celkově lze tvrdit, že se architektura v současnosti ochlazuje9 a její absolutní 

definovanost je malá. Je zapotřebí participace uživatelů, aby se její definice stala 

úplnou. Jedná se o významný aspekt dnešní architektury, který bude blíže rozebrán 

v následujících částech textu. 

Kategorii nízké definovanosti současné architektury tvoří dva velmi významné 

fenomény. Jsou jimi: odklon od jasných struktur staveb a nedefinovanost prostorů. Oba 

dva souvisí se zmiňovaným ochlazováním architektury podle termínů Marshalla 

                                               
9 Opět ve smyslu McLuhanových termínů, které byly rozebrány na začátku práce.
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McLuhana a souvisí s ním i některé z dalších bodů této práce. Všechny tyto fenomény 

se do jisté míry překrývají, mají společné charakteristiky a kořeny. Ty jsou výsledkem 

širších vztahů, nejen důsledkem působení architektonické teorie či praxe.

1.1.1. Odklon od jasně definovaných struktur staveb

Rozbor významných fenoménů současné architektury začněme jedním ze 

základních témat architektury všech období. Vedle funkce ochranné, kdy nás stavby 

chrání před vlivy klimatu, vedle přirozené vlastnosti staveb vytvářet obyvatelný prostor, 

je jednou z jejich základních vlastností také schopnost prostor strukturovat.10 A dokonce 

nejen prostor, ale i pohyb v něm, způsob jeho užívání a v důsledku je tak architektura 

schopna strukturovat i společnost. Strukturující podstata architektury se může 

projevovat na všech úrovních, jak ve velkém měřítku města, tak i v jednotlivé stavbě, či 

v jejím fragmentu. Architektura jako by systematizovala prostor a dodávala mu 

normativní charakter. Uživatel má v rámci takového prostoru možnost volby svého 

jednání a strukturovaný prostor mu dává možnost konat ve svém rámci jakýkoli 

přirozený, avšak usměrněný pohyb. Takový pohyb, který je sám o sobě velmi chaotický 

a variabilní, který se ale musí vměstnat do struktur staveb a systematizovat v jejich 

rámci. Uživatel si volí z možností, které mu jsou v rámci takových struktur umožněny, 

stejně jako si volí řečník z lingvistických pravidel jazyka konkrétní vyjádření.11 (Allen 

2011: 192) Je to podobný vztah, jaký známe z teorií strukturalismu. Architektura je 

systémem pravidel a možností. Náš pohyb a chování uvnitř těchto pravidel je jejich 

konkrétním uskutečněním.

Lidé dennodenně zakouší strukturující charakter architektury, který má nejen 

usměrňující, ale dokonce omezující povahu. Stavby mohou člověku bránit ve volném 

pohybu neomezeným prostorem díky materialitě své hmoty a tvořit tak omezený výběr 

možností, jak se v jejím rámci může pohybovat. Tato neúprosná vlastnost jak 

                                               
10 Vzhledem k obrovskému významu této vlastnosti architektury pro společnost bude tomuto bodu 
věnována poměrně velká část práce.
11 Není to však moment naprostého souznění a souladu. Vždy zde vniká tření, kdy chaos nehodlá 
podlehnout strukturovanosti a dokazuje tím, že nemá v plánu nechat se podmanit ze strany jedné 
disciplíny. Vnější omezení nás usměrňují, avšak chceme-li, můžeme si najít cestičky, jak je obejít, jak si 
utvářet nové možnosti pohybu v prostoru a jeho využití, jak s prostorem zacházet a manipulovat. 
Systematizace není stoprocentní díky možnostem improvizace. (Allen 2011: 192-194)
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architektury, tak lidského pohybu v jejím rámci, je oběma vlastní. Přesto však charakter 

struktury staveb prošel v nedávné minulosti významnou proměnou. Jasně definované a 

pevné struktury jako by se ztrácely a my měli možnost setkávat se spíše 

s nejednoznačností každodenní zkušenosti. Tento odklon od jasné definovanosti je 

možné vysledovat až do modernistických začátků, nicméně v dnešní době i díky 

technicko-technologickému pokroku nabírá na intenzitě.

Jedním z projevů takového odklonu od jasné struktury je rozostření hranic 

architektonického prostoru. Ten dnes ztrácí jednoznačné kontury a stává se v některých 

případech skoro až neuchopitelným. Toto rozostření je významnou měrou zapříčiněno 

užitými materiály. Mnohé z nich svou fyzikální vlastností neutváří pevné a neměnné 

hranice, jako například kámen nebo cihly, ale tvoří zrcadlící, průsvitné, průhledné a 

propustné membrány stavby, která se skrze ně rozplývá do okolí a okolí vstupuje do 

stavby.12 V extrémních případech uniká uživatelům jednoznačnost rozčlenění na interiér 

a exteriér a někdy jen stěží určí, kde budova začíná a kde končí. Její definice v takovém 

případě není snadná a rozhodně není jednoznačná.

Taková je i architektura jednoho z význačných architektů současnosti, Jeana 

Nouvela. Jeho snaha dematerializovat hmotu budov tak, aby simulovaly mizení hranic, 

je dovedena do krajnosti. Virtualita, nejednoznačnost a mizení horizontu je jeho 

architektuře vlastní. Skrze znásobení obrazů, které se mnohačetně zrcadlí v povrchu 

fasády, zhušťují se a rozpínají, je popřeno jasné vnímání hranice budovy a interiér se 

volně prolíná s exteriérem. Budova získává virtuální charakter, který je určen především 

pohledu uživatelů, nikoli ostatním smyslovým vjemům. Obraz se v Nouvelově 

architektuře stává tím, co narušuje strukturující charakter stavby. (Nouvel 2009: 24) 

Budova těmito prostředky nejenom komunikuje s okolím, rozplývá se do nekonečna 

okolního prostoru, ale ustavuje i svou nejednoznačnou existenci v rámci svého 

kontextu. Zároveň divákovi či uživateli přináší takovou vjemovou zkušenost, která 

zpochybňuje zažité vzorce vnímání staveb. V těchto aspektech spočívá význam takové 

architektury.

                                               
12 Stačí se rozhlédnout po stále se zvětšujícím množství prosklených kancelářských, nákupních i obytných 
komplexů, či soukromého bydlení. Je jasné, že tento fenomén je velkou měrou ovlivněn otázkou 
materiality. Ta je důležitým tématem takřka pro všechny architekty, protože je to právě materiál, který 
dává vzniknout stavbám, ať už je chápeme jako ustavování prostoru, či naskupování hmoty. Otázka 
materiality bude rozebrána později, v rámci dalších kategorií. S tímto prvním bodem nicméně 
neodlučitelně souvisí a později se k němu v souvislosti s materialitou budov ještě vrátíme.
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Podobná charakteristika je vlastní i architektuře Jacquese Herzoga. Například 

jeho projekt Residence Kramlich13 obnáší téměř nehmotné a beztvaré struktury. Jejich 

oživení je vloženo do moci virtuálním médiím a projekcím. Takové prostory jsou 

vytvořeny „ze zakřivených a vzájemně se prostupujících skleněných stěn. Obytné 

prostory, koupelny, pokoje pro hosty, bazén a ložnice majitele se tu navzájem prolínají 

v jakémsi labyrintu proudících průhledných prostor.“ (Herzog 2009: 33) Podobně jako 

u staveb Jeana Nouvela „i zde se uplatňuje cit pro kinematografické vnímání, některé 

části zakřivených skleněných stěn je totiž možné animovat promítáním filmů, videa a 

jiných elektronických médií, které lze – na rozdíl od maleb a soch – vypnout a znovu 

spustit a tak vlastně přepínat mezi materiálním a nemateriálním vnímáním stěny.“

(ibid.) Propojení a prostoupení různých sfér je hlavním tématem takové architektury.

Nyní vyvstává otázka, zda společnost dnes nepostrádá jasné struktury staveb, 

když lze vypozorovat jejich relativizování. Zda se alespoň částečně neocitáme 

v bezbřehé nejednoznačnosti struktur, která by byla pro společnost problematická, či jí 

přímo škodila. Mark Wigley, jeden ze současných architektů a teoretiků, je toho názoru, 

že architektova tradiční úloha spočívá ve strukturalizaci každodennosti, ve stabilizaci 

uvnitř zmatku. Dokonce hovoří o stabilizaci řádu, který je ustaven v jinak běžném 

chaosu. Architekt je podle něj schopen utvořit pevný řád, který je pro společnost účelný 

a také do jisté míry pohodlný. (Wigley 2001: 114) Otázkou je, jaká úloha leží na 

bedrech architekta dnes, kdy se hranice prostoru stává neurčitou. A stejně tak se 

můžeme ptát, do jaké míry je pro společnost potřebný řád, který skrze strukturu staveb 

vzniká. Však i Mies van der Rohe dobře chápal strukturující úlohu architektury a uměl 

využít její prostředky k očekávaným cílům usměrňování společenského dění. (Hays 

2011: 74) Nesetkáváme se dnes s problémem, jaký postuluje již Martin Heidegger ve 

své filozofii a jakého si všímá i jeden z nejvýznačnějších architektů současnosti 

Kenneth Frampton, a sice s fenomenologickou vlastností prostoru, která závisí na 

definování jeho vlastní hranice? Protože jen v prostoru s jasnou hranicí je podle 

Heideggera možné realizovat obývání a v důsledku tedy i bytí. (Frampton 2011: 53-54) 

Toto vyjádření je trochu extrémním pohledem na to, jak se naše existence uskutečňuje 

v rámci architektury. Jak se ale taková společenská existence odehrává v nejasně 

strukturovaném prostoru s neurčitými hranicemi? Heideggerova filozofie se nám 

                                               
13 viz obrazová příloha č.2
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nemusí zdát v aplikaci na architekturu tak extrémní, pohlédneme-li na další úvahy o její 

povaze, kdy již zmíněný velikán modernismu, Mies van der Rohe, ztotožňuje 

architektonické uspořádání s principem řádu. (Hays 2011: 74-75) Takové chápání není 

cizí ani současným architektům a jedna z nich, Mary McLeod, v té souvislosti hovoří o 

„zbytnění sociálního pořádku“. (McLeod 2011: 119) Je to charakteristika architektuře 

skutečně vlastní. Ale není dnes stabilita a řád v důsledku proměn narušen? 

Ačkoli lze nejasnost členění vypozorovat až do modernistických počátků, stále 

v oněch dobách architektura zůstávala ztělesněním stability. Tendence k narušování 

struktury se vyskytly už ve snahách ruského konstruktivismu počátků moderny, ale 

struktura nebyla ve skutečnosti vůbec oslabena. Tehdejší procesy se totiž ke struktuře 

významně vázaly a byly s ní neodlučitelně spjaté. Struktura byla pouze posunuta do 

trochu jiné pozice, než na jakou jsme byli v běžné architektonické praxi zvyklí. (Wigley 

2011: 92-93) I v tendencích dekonstruktivismu v dobách konce postmoderny byl 

částečně zpochybněn vymezující status zdí a narušen celkový jednoznačný charakter 

interiéru. Podle Marka Wigleyho:

„...oddělení vnitřku a vnějšku je radikálně narušeno. Forma již není 

prostým oddělením vnitřku od vnějšku. Geometrie se ukazuje být mnohem 

komplikovanější, svinutější: pocit uzavření, ať už v budově, nebo v místnosti, je 

narušen. Ale ne pouhým odstraněním zdí – uzavřenost formy není jednoduše 

nahrazena otevřeností moderního volného plánu. Toto není svoboda, 

osvobození, ale stres; není to uvolnění, ale naopak větší napětí. Zeď se otevírá, 

prolamuje, a to velmi dvojznačným způsobem. Nejsou zde obyčejná okna, žádné 

pravidelné otvory, které by rytmizovaly pevnou zeď; zeď je zde podrobena těžké 

zkoušce, je rozštěpena a vyosena do záhybů. Už nenabízí jistotu, neodděluje 

známé od neznámého, vnitřek od vnějšku. Celá podmínka úplné uzavřenosti se 

hroutí.“ (ibid.: 95-6)

Struktura, jedna z nejzákladnějších vlastností staveb, ale pod vlivem 

dekonstruktivistické architektury také nekolabuje. Je narušena, ale není zničena. Je jen 

pootočena a posunuta, ale architektura zůstává stále strukturující. V důsledku tak může 

sloužit funkci mnohem lépe a účinněji než modernisty proklamované následování 

funkce formou. Forma totiž v tomto dekonstruktivistickém pojetí následuje de-formaci a 

proto může mnohdy více odpovídat chaotické realitě každodennosti člověka a 
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společnosti. (ibid.: 89-98) Takové jsou názory dekonstruktivistických architektů. Ti 

spatřují ve své kritické dekonstruktivistické praxi skutečně závažný posun k vnitřnímu 

narušení struktur staveb, k narušení obligátního a vnesení nejistého. Nic z toho ale není 

devastující. Veškeré jejich snahy nabízí posunutý úhel pohledu oproti jakékoli 

zaběhnuté tradici, což s sebou přináší aktivní a v pozitivním smyslu kritické gesto. 

Pokud ani pod dekonstruktivistickými snahami architektů struktury staveb 

nekolabují, je pravděpodobné, že dnešní trendy též větší měrou nepřispívají k jejich 

zničení. Strukturující povaha architektury je jednou z jejích základních funkcí. Podle 

architekta Petera Zumthora je pro společnost klíčový odpor, do kterého se vůči nám 

hmota budov staví. A to především kvůli tomu, že „bez odporu věcí by se život neměl 

na čem projevovat, kde odehrávat“. (Leatherbarrow 2009: 57) Budovy staví 

„nevázanému a nestrukturovanému pohybu a toku života do cesty překážky“ (ibid.: 58) 

a tím mu dají formu, stane se uchopitelným, čitelným, viditelným a v důsledku vůbec 

možným. Architektura dává společenskému dění hranice a sama mu vzdoruje a odolává. 

Díky stavbám a jejich schopnosti stavět se na odpor lidskému pohybu získávají jinak 

rozmlžené pohyby konkrétní kontury a vznikají skutečné vzorce obývání budov. (ibid.) 

Ani odhmotněné budovy Jeana Nouvela či jiných současných architektů nepostrádají 

tuto charakteristickou vlastnost staveb. 

Odhmotněná architektura se programově hlásí k určitému rozmlžení struktur, 

k nejednoznačnému členění na interiér a exteriér a skrze vlastnosti konkrétních 

materiálů se snaží vytvořit iluze nekonečnosti prostoru. (Tichá 2009: 11) Užití iluze 

v architektuře není novinkou. V jiných podobách, ale s podobným účinkem se jí snažila 

dosáhnout například architektura renesanční nebo barokní skrze iluzi hloubky

nástěnných maleb s užitím perspektivy. Dnešní iluze nekonečnosti pouze užívá 

novodobějších prostředků k dosažení podobných účinků. Užívá technicky vyspělé 

materiály a virtuální realitu, relativizované prostředí, namísto pevných zdí a maleb, ale i 

zde je snahou dosáhnout iluze nekonečnosti prostoru. (Leatherbarrow 2009: 60)

Rozplynutí hranic je především virtuální a realizuje se skrze obrazy. Je určeno 

zrakovému vjemu a v mnoha případech je pouhou iluzí, nikoli bezpodmínečnou 

realitou. Je to iluzorní osvobození prostoru, ne popření jeho hranic. To je pouze 

hypotetické a simulované. A takové narušení není jen nějakým vedlejším produktem. Je 

to zcela záměrný počin, který nám nabízí mnohost variant a možnost volby uvnitř 

nastolené nejednoznačnosti. V takovýchto budovách nemusíme být vázáni realitou. 

Máme možnost „odpoutat se od fatálnosti stabilní neměnné skutečnosti a přijmout 
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křehkost nestabilního a nejistého“. (Nouvel 2009: 24-25) Je to osvobozující podmínka, 

která člověku dává možnost volby v poli iluzorních možností, které mu jsou nabízeny. 

A tak nejenom, že jsou vytvářeny nejednoznačné vizuální efekty uvnitř jinak stabilní 

povahy architektury, jako preferuje například architekt Kengo Kuma, který dává 

„přednost nejednoznačným, nejistým podmínkám s rozptýlenou matérií“ (Kuma 2009: 

39), a tvoří tak nejednoznačné obrazy, ale tyto nejednoznačné efekty jsou zároveň 

značně pomíjivé. (Leatherbarrow 2009: 60) Je evidentní, že záměry takových staveb 

mají v člověku evokovat osvobození, mají mu přinášet takové prostředí, které sám 

podvědomě vyžaduje a nikoli působit jako prostředek narušení komfortnosti prostředí, 

ve kterém se pohybuje. Je to nabídka, možnost výběru z množství virtuálních variací a 

iluzorních proměn. Takové prostředí je konstruované se záměrem vyhovět současné 

společnosti, nikoli ji stresovat mizením strukturujících prvků, které vždy v architektuře 

měla.

K prostoupení struktur staveb dnes dochází, ale opět to není narušení struktur 

v jejich základní podmínce strukturování prostoru, stejně jako ve snahách

konstruktivismu a dekonstruktivismu. Ke strukturování prostoru bylo nově přizváno i 

okolní prostředí formou prolínání a odrazů ve vzájemné spolupráci s hmotou stavby. 

(Leatherbarrow 2009: 60) Taková spolupráce má ale převážně virtuální charakter a je 

iluzí. Hmota budovy zůstává nedotčena a vizuální efekty oživují její jinak strnulou 

povahu. Nové technologie a materiály umožňují stále větší variabilnost staveb a 

spolupráce s prostředím i uživatelem. (ibid.: 58) Přesto zde zůstává jistota toho, že 

„pořád potřebujeme nějaké zdi a okna“ (Sert 1967: 193) Podstata architektury jakožto 

strukturujícího prvku společnosti proto může zůstat zatím nedotčena, je pouze posunuta 

do trošku odlišné dimenze, než na jakou jsme byli dlouhá staletí zvyklí. Hra s takovou 

funkcí se snaží dospět až k samotným hranicím jejích možností. Podobně jako se to dělo 

ve snahách dekonstruktivistické architektury nebo konstruktivismu. Je pro nás proto 

možná poněkud obtížné přijmout současné zobrazení struktury. I méně hmotná struktura 

zatím ale stále strukturou zůstává. Strukturující charakteristika je architektuře natolik 

vlastní, že její úplné zničení je nepravděpodobné, protože i odlehčené materiály dneška 

jsou stále hmotné a hmatatelné. Nicméně její oslabení je u některých architektů patrné a 

stává se ústředním tématem jejich architektonické tvorby. Nelze však všeobecně 

vypovídat o oslabení strukturující funkce současné architektury. Spíše lze mluvit o 

odlišném pohledu na její strukturující funkci, kdy byla k této akci přizvána virtuální 

složka. Těžko se budeme takovému posunu divit, vezmeme-li v úvahu zatížení dnešní 
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společnosti na nehmotný virtuální svět a různé virtuální reality i identity. Jsem toho 

názoru, že tento fakt s posunem v architektuře úzce souvisí.

1.1.2. Nedefinované prostory

Další bod v pořadí se obrací ke zmíněnému charakteru staveb, kterým je 

schopnost vytvářet prostor. Protože právě prostor je to, co na stavbách obýváme, je to 

další z nejdůležitějších charakteristik architektury.14 Každá stavba se konstruuje 

s ohledem na prostor, jeho uspořádání a užití. Protože jak tvrdí jedna ze stěžejních 

postav současné architektury Peter Eisenman „budovy vždy doslova obsahují prostor“. 

(Eisenman 2011: 151) O definování prostoru jeho hranicemi bylo již pojednáno 

v předchozí části práce. Nyní se zaměříme na jeho charakter, nikoli na jeho vymezení a 

vyčlenění z okolní nekonečnosti.

Už v dobách modernismu se prostor začal stávat univerzálním a byl často 

charakterizován jako nositel demokratické ideje.15 (Vidler 2009: 69) Modernistické 

pojetí univerzálního prostoru si vydobylo své místo na poli architektury a v současnosti 

je takové uchopení prostoru stále aktuálnější. Máme tak možnost setkat se s množstvím 

nově utvořených univerzálních, někdy až bezcharakterních prostorů. Není to však 

nedostatek takové stavby. Neurčitost prostoru, absence konkrétního charakteru, je 

v tomto případě účelem a ceněnou hodnotou. (Lavin 2011: 254) Prostory uvnitř velkých 

objektů slouží mnoha různým funkcím. Je jim vlastní schopnost prodělat velké množství 

rychlých změn v krátkém čase. Taková architektura se omezuje většinou pouze na 

strukturu, konstrukci a plášť budovy. Přílišná determinace prostorů a interiérů by byla 

takovým budovám na škodu a omezovala by jejich využití. (Mostafavi 2009: 103) 

Mnohdy je totiž v zadání stavby zakomponována různorodost jako hlavní způsob jejího 

fungování. Různorodý program takových budov nemusí být nutně charakterizován 

interiéry vzhledově odpovídajícími každé z jednotlivých funkcí. Forma prostoru již není 

jednoznačně se svou funkcí ztotožnitelná. Záměrem je zde umožnění vzniku 

                                               
14 Myšlenka prostoru tak, jak ho pojímáme dnes, je docela nová. Do praxe se dostala koncem 19.století. 
Do té doby se tvorba architektury chápala daleko více jako tvorba jednotlivých stavebních prvků – zdí, 
sloupů atd., než jako tvorba prostoru. (Vidler 2009: 69) Od začátku 20. století byl architektonický prostor 
již ustaven jako ústřední téma stavění. Dostal charakter abstraktní ideje a myšlenkové konstrukce 
vydělené z přirozeného okolního světa. (Tichá 2009: 9)
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mnohačetných vztahů místo jednoho jediného artikulovaného programu a formy 

interiéru. (Somol a Whiting 2011: 219) V dnešních dobách se stále častěji objevují 

takové projekty budov, jejichž zadání obnáší jistou neurčitost vnitřních prostor, jakožto 

stěžejní charakteristiky využití stavby. 

Stejně jako povrch budovy a její materiál dokáže nést sdělení ve formě 

zrcadlících se a prostupujících se obrazů, tak je i prostor schopen pojmout vlastnosti 

jiného média a získat tak skrze něj přidanou hodnotu. Tato hodnota je schopna oživit i 

jinak docela banální a nevyhraněný prostor. Ale nejedná se o pouhé přijmutí dalších 

médií architekturou. Je to vzájemná komunikace a výměna. (Lavin 2011: 256-7) Aniž 

by došlo ke změně v hmotě budovy, beze změn v jejím materiálu, je interiér přetvořen. 

Jeho význam je předefinován a to jen skrze působení dočasných sil aktuálního dění. 

Změny v prostoru nejsou trvanlivé a univerzálnost abstraktního prostoru je narušena jen 

dočasně. Je mu dočasně propůjčen život. (Lavin 2011: 258) Podle architektky Sylvie 

Lavin by architektura měla upustit od ambice úplnosti a prostor chápat jako „ne-

architekturu“. Jeho postavení je totiž natolik zvláštní, že lze hovořit o jisté míře 

osvobození interiéru od architektury. Sice se o architekturu opírá, ale má v jejím rámci 

určitou míru autonomie. Není s ní jednoznačně ztotožnitelný. A díky tomu se prostor 

může těšit určité míře svobody, proměnlivosti, může vystupovat jako provizorium a 

oblast experimentování, oproti formálně méně variabilním konstrukčním prvkům 

staveb. (Lavin 2011: 258) V extrémním případě je definování neurčitého prostoru 

v rukou virtuálního média jakým je například video a nebo zvuk. (ibid.: 257) Vizuální a 

jiná média totiž dokáží velmi účinně „artikulovat reálný prostor domu“. (Tichá 2009: 

12) S podobným virtuálním oživením jsme se setkali už u předchozího bodu – vymezení 

prostoru a hranic staveb, které se stalo také velmi citlivé vůči virtuálním médiím.

Oživování prostorů ale nespočívá jen v rukou vizuálních a jiných virtuálních 

médií. I samotný lidský pohyb mu vtiskuje dočasný charakter. Je tomu tak díky 

každodennímu dění, které jako by bylo hrou, která oživuje neutrální scény jinak 

neutrálního jeviště. Tím se generují různé formy interaktivních způsobů užití a obývání 

prostorů. (Mitášová 2011: 29) Stejně jako sociolog Erving Goffman ztotožňuje naše 

životy s hraním divadelních rolí16, tak má i architektura podobné divadelní asociace:

                                                                                                                                         
15 Demokratický charakter současného prostoru zmiňuje například i architekt Jacques Herzog. (Herzog 
2009: 31)
16 viz např. Goffmanova kniha „Všichni hrajeme divadlo“ (Goffman 1999)
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„Každodenní život se podobá divadlu, jevišti, na němž se muži a ženy učí 

hrát své role, jež jim připisuje jejich kulturní prostředí. Pokud tuto analogii 

rozvedeme ještě o krok dál, můžeme interiéry připodobnit jevištní výpravě, která 

– spolu s kostýmy a dalšími rekvizitami – pomáhá hercům vytvářet přesvědčivé 

portréty.“ (Sanders 2009: 89)

Tato univerzální, ale zároveň velmi reaktivní a komunikativní prostředí jsou 

významnou součástí našich společenských životů. Potřebujeme prostředí, která jsou 

schopna reagovat na různé virtuální i hmotné podněty a také spolupracovat se 

smyslovým vnímáním uživatelů. (Mostafavi 2009: 104) Takové prostory nám totiž 

propůjčují svou stálou a neměnnou strukturu k tomu, aby se naplnila pomíjivým a 

dočasným děním. Prostory jsou ochotny takové dění přijmout, splynout s ním, ale záhy 

ho opět odložit a pokračovat ve své neutrální existenci. Jsou to prostory, které se na 

úkor definování oddaly variabilitě. Přesto je však možné jejich definici nalézt právě 

v této variabilitě, která jim v důsledku vtiskla formu multifunkčního uspořádání 

prostoru.

Tyto prostory postrádají vysokou definici, jak ji chápeme v termínech Marshalla 

McLuhana. Jsou spíše chladným médiem s nízkou definicí, které přijímá a splývá 

s dalšími médii, projektivními snahami17 i se společenským děním. Je to jeviště, na 

kterém se mohou úspěšně odehrávat virtuální projekce i představení společenských 

událostí. 

Jsme částečně ochuzeni o soudobé prostory, které by charakterizovala velká idea 

jednotného programu. Při absenci velkých vyprávění ve společnosti18 budeme těžko 

hledat velké příběhy i uvnitř prostor, které si společnost utváří. Prostory využívají malé 

a pomíjivé příběhy, stejně jako my využíváme malé pomíjivé pravdy ve virtuálním 

světě internetových komunikací. Prostory staveb se přizpůsobují naší nové realitě, ve 

které mají své místo pomíjivé virtuální příběhy spíše než velká vyprávění minulosti. 

(Speaks 2011: 230-233) Nacházíme zde další z významných linek, propojujících 

společnost s charakterem jejího hmotného prostředí.

                                               
17 O projektivních procesech bude pojednáno později, ale v obecném smyslu to jsou tendence dnešní
architektury, které mají mnoho společného s fenomény, které jsou v této práci popisovány. Její charakter 
bude v závěru práce zmíněn podrobněji.
18 Konec velkých vyprávění rozebírá poslední bod těchto charakteristik. Více o konci velkých příběhů viz 
Lyotardova kniha „O postmodernismu“ (Lyotard 1993)
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Současná společnost ke svému běžnému provozu vyžaduje mnoho univerzálních 

prostorů. Je pak v jejích rukách, jaké momentální dění do budovy dosadí a na určitý 

okamžik tím dá definici jinak neutrálnímu prostoru. Ten je prostorem otevírajícím se 

mnohým způsobům interakce a je schopen přijmout mnoho různých dění i virtuálních 

podnětů. Definice takového prostoru tkví právě v jeho mnohaúčelnosti a univerzálnosti. 

Ty jsou chápány jako výhoda, nikoli nedostatek.19

První kategorie, ve které byly představeny dvě z významných charakteristik 

současné architektury, se týkala malé definovanosti staveb. Ačkoli by se mohlo podle 

pojmenování zdát, že malá definovanost je nedostatkem, není tomu tak. Malá 

definovanost totiž implikuje především teorie Marshalla McLuhana a váže se 

k charakteru rozličných kulturních produktů. V těchto teoriích znamená malá 

definovanost možnost participace na výsledném účinku, který v tomto případě 

architektura má. Ta je dnes stále častěji chladným médiem, které svou ucelenost získává 

až díky dění, které mu vtiskne společnost, díky ostatním médiím, se kterými je 

architektura schopna interagovat, a také díky participaci uživatelů na významech, které 

architektura sděluje. Současnost nenahrává vysoce definované architektuře, která by 

svým vzezřením, svým vymezením hranic a strukturujících prvků, i plným definováním 

užitných prostorů byla blízká horkým médiím, jak je známe z McLuhanových teorií. 

V důsledku by taková architektura mohla na společnost působit utlačivým dojmem, 

protože jak je patrné, společnost dnes preferuje odlehčené struktury, jejich rozrůzněnost, 

možnost interakce se stavbou a vzájemné doplňování se. Upřednostňuje rozostřené 

hranice prostoru, které spolu s dalšími médii a prvky vytváří iluze, vizualizace a 

osvobozují vnímání staveb diváky. Dále jsou v současnosti preferovány univerzální 

prostory, které mohou být užity k mnoha různým účelům a postrádat úzce definovaný 

charakter, který by byl dán jedním způsobem užití. I prostor přijímá různorodost 

společenského života skrze rozličná dění, která se v něm odehrávají. Ale přijímá i 

vizuální a jiné virtuální scény, které se v něm mohou dít. Prostor se stal pozadím, 

scénou, která pojímá aktuální tok společenského dění. V obou případech – v případě 

prostoru i struktur staveb – máme možnost volby iluzorních, ale i skutečných významů. 

                                               
19V extrému plného definování prostoru je dům Rachel Whiteread, který je zajímavým uměleckým 
počinem – viz obrazová příloha č.7
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Velká definice takových staveb sice chybí, je ale nahrazena malými pomíjivými 

příběhy, které mají někdy skutečný a někdy virtuální charakter. Dočasnost, relativizace, 

proměnlivost a provizorium, nikoli absolutní definovanost, toto vše koresponduje s 

rychlým tempem doby. K některým z těchto témat se ještě později práce vrátí, protože 

provázanost jednotlivých fenoménů je velká a jejich základ je podobný. Například 

zmiňovaný projektivní charakter staveb bude rozebrán hned v následující části.

1.2 Interakce se společností

Následujícímu souboru charakteristik dnešní architektury je společná funkce 

komunikační, sdělovací a také souvisí s funkcí (re)prezentační. Architektura je mimo 

jiné své funkce také výrazovým prostředkem a její součástí je i složka umělecká. I díky 

ní je architektura schopna působit na své uživatele. 

V této oblasti interakce se společností dochází k podobným trendům, jaké jsou 

rozebrány v předchozí kategorii fenoménů. Tím je především možnost projekce sebe 

sama do stavby. Ale objevují se i další trendy, které s ochlazením architektury tolik 

nesouvisí – poznávání a užívání architektury všemi smysly, nejen zrakem, a tedy důraz 

staveb nejen na vizuální stránku své existence, ale i na ostatní možnosti smyslových 

vnímání. Vedle otázky smyslového vnímání architektury vyvstává i otázka jejího 

konstruování, kdy je možné na ni nahlížet jako na sestavování textu a následně ji i jako 

text číst, ale lze na ni nahlížet i jako na tvorbu emočně náročného prostředí, působícího 

na naše cítění a zkušenosti. A na závěr jsou do této kategorie přiřazeny dvě 

charakteristiky, které také úzce souvisí s výše zmíněnými kategoriemi. Je to rozbourání 

předvídaného a očekávaného, které bychom ve stavbách často předpokládali, a 

protichůdným procesem je naopak vnesení známého, elementárních prvků a 

povědomých základů, které mají za úkol ubezpečit nás o realitě v nejistém prostředí 

současných staveb. Oba tyto procesy působí na naše zkušenosti a s ohledem na ně 

čerpají sílu svých účinků. Stejně jako ostatní fenomény uvedené v této kategorii s námi i 

tyto prostředky komunikují a jsou ve stavbách určené právě k interakci.
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1.2.1. Vlastní projekce do pojetí budovy

O neúplnosti definování staveb bylo již v předchozích částech napsáno mnoho. 

A přesto toto téma nebylo plně vyčerpáno. Tento bod je totiž dalším, který s nízkou 

definicí architektury souvisí. Ale jeho podstata tkví v poněkud odlišných ohledech, než 

jaké jsou stěžejní u univerzálních prostorů a rozostřených hranic budov. Zde je na 

prvním místě reprezentační charakteristika stavby, její celkové vzezření, působení, 

komunikace a hlavně schopnost přenášet významy. Zároveň je důležité, jaké významy 

sama stavba obsahuje a následně sděluje. V těchto směrech došlo dnes k významnému 

posunu opět k projektivních tendencím, podobně jako v již diskutovaných fenoménech. 

A postupně se skrze objasnění tohoto bodu začneme blížit k objasnění a pochopení 

podstaty projektivních trendů, jejichž úplné pochopení práce poskytne v závěru.

Soudobé stavby často nejsou soběstačné ve významech, které se snaží 

společnosti sdělovat. A opět to nelze chápat jako jejich nedostatek. Je to záměr, se 

kterým jsou takové budovy stavěny. Dávají nám totiž možnost participovat na svých 

konkrétních významech. A nejen, že nám tuto možnost poskytují, ony dokonce naše 

vtažení do děje vyžadují. Stejně jako jiná chladná média dávají prostor k participaci 

jejich uživatele, tak i tento typ dnešní architektury přináší prostor pro naše projekce do 

jejích struktur.

Spoluúčast diváka je vyžadována v architektuře, která je v termínech McLuhana 

chladná a nízce definovaná. Takové dílo není soběstačné a k dotvoření komplexnosti 

vyžaduje aktivní participaci diváka, ale ke svému doplnění vyžaduje i celkový kontext 

prostředí a ostatních složek. (Somol a Whiting 2011: 220) Přesto se skutečně nejedná o 

nedostatek těchto staveb. Je to pozitivní gesto, kdy je společnosti nabízena možnost 

interakce a aktivní účasti na tvorbě významů. Na obou stranách tohoto vztahu, vztahu 

architektury a společnosti, je aktivita, čin a ne strnulá existence bez hlubších interakcí. 

Mnohdy je dokonce taková projekce a interakce nutností. Budova nás doslova vtáhne do 

děje svého příběhu, jehož jsme součástí a který máme šanci dotvářet. 

Ze své podstaty je současná projektivní architektura smyslově neúplná. A pokud 

chce taková stavba sdělovat významy v naprosté úplnosti (Hays 2011: 73), potřebuje 

k tomu diváka, uživatele, a to nejen kvůli tomu, aby stavbu vnímal, ale aby 

spolupracoval na utváření jejích významů. Dílo je tedy dotvářeno jak kontextem, tak i 

divákem. Nemusí jít však jen o pohled, zapojují se i další smyslová vnímání. (Somol a 

Whiting 2011: 219) Architektura je dnes nesoběstačná narozdíl od kritické 
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architektury20, která takové snahy o spolupráci odmítá. Ta je ucelená, úplná a sebejistá 

ve svých významech, které sděluje a vylučuje tak participaci uživatelů na jejich 

dotváření. Tato architektura jedná podobně jako McLuhanova horká média, která sdělují 

celá poselství bez možnosti imaginace a účasti diváků na dotváření celého účinku. 

Kritická architektura je naplněná významy a sděleními, je mnohdy kousavá a 

neumožňuje nám splynutí s ní. Splynout se dá jen s architekturou projektivní. (Lavin 

2011: 253) Dřívější architektonické počiny dvacátého století měly daleko blíže ke 

kritickým formám, ty dnešní se obrací spíše k projektivním charakteristikám. Zde tkví 

významný rozdíl dnešních staveb oproti minulosti.

Takové budovy, které dávají prostor pro vytváření svého významu jiným 

prvkům než jen vlastní architektuře, absorbují své okolí a jsou přístupné jeho 

sedimentaci do vlastních struktur. Výrazová chudoba materiálů je v takových případech 

překonána, protože tyto budovy netrvají na „adekvátnosti a plnosti svého vlastního 

výrazu“ (Leatherbarrow 2009: 54). Nejde jim o expresivitu svých vyjádření. Nejsou 

mnohomluvné a nepřemlouvají, ale přijímají. Nemají zapotřebí sdělovat významy, které 

do nich vložil architekt. (ibid.: 54-5) Jsou to interaktivní prostředí, která jsou 

uzpůsobena reakci na naše smyslové vnímání. (Mostafavi 2009: 104) V tom spočívá 

jejich definice a hlavní charakteristika. Architekt do nich sice nevložil významy a 

schopnost je sdělovat, ale vetkal do nich schopnost významy spoluvytvářet v interakci 

s uživateli a okolím, což je činí smysluplnými v jiných ohledech než v absolutní 

definici.

Architektura tím získává oproti předchozím dekádám duchovnější a abstraktnější 

náboj. Konkrétní realita hmotného prostředí staveb je nyní programově spojována 

s abstraktními obrazy v mysli uživatelů. (Tichá 2009: 11) Virtuální možnosti se díky 

lidské představivosti stávají skutečností. Architektura je startovním bodem pro naši 

imaginaci, podněcuje ji a usměrňuje. Je místem, kam naše imaginace může opřít své 

snahy, bodem, ke kterému může směřovat. A ani iluze, ani realita neexistují v tomto 

případě jedna bez druhé. (ibid.) Opět tak získáváme možnost aktivovat virtuální složky 

staveb a našich realit, stejně jako u obou předchozích bodů. Imaginace se opět dostává 

ke slovu.

                                               
20 Přesné vymezení a definice kritické architektury budou v práci ještě probrány. Jedná se však o trend, 
který se v dějinách architektury vynořuje a opět mizí. Jednotlivá stádia se dají charakterizovat jako 
kritická s ohledem na jejich nesouhlasné aktivity. V takových hnutích se architektura snaží o podání 
alternativních vzorců výstavby a artikuluje například do té doby nezobrazovaná témata.
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Vnímání architektury se dnes stává významně závislé na jejím pozorovateli a 

především na jeho participaci. (Mitášová 2011: 210) Objekt a subjekt si vzájemně v této 

interakci vyměňují energie a informace, aby bylo dosaženo výsledného výrazu a 

významu. Různí uživatelé ale mohou mít rozdílné reakce s ohledem na různé aspekty 

budovy. Nejen, že mohou reagovat na rozdílné náležitosti budov, ale zároveň mají 

v sobě zakořeněné různé zkušenosti, které pak v kontaktu s budovou vytváří odlišné 

významy. Jedna budova se v interakci s různými uživateli může stávat mnohačetnou ve 

svých významech. (Somol a Whiting 2011: 220) Je to relativizování významů, kdy je 

jejich konečná podoba velmi prchavá, pomíjivá a v důsledku i těžko přenositelná. Je 

natolik závislá na konkrétním uživateli, že bez jeho přítomnosti se význam ztrácí, či 

případně mění při kontaktu s jiným uživatelem.

Jak bylo řečeno, architektura dnes vyžaduje participaci uživatele. Je to aktivní 

organismus, který dává alternativy svého chápání. A stává se tak daleko více syntézou 

náhodných okolností díky své neabsolutní, alternativní povaze. Divákova spoluúčast 

hraje klíčovou roli v naplnění jejích významů. Bez ní je budova nesoběstačná, stejně 

jako je nesoběstačná bez celkového kontextu. Taková architektura pracuje s našimi 

náladami a skýtá manévrovací prostor pro různá uchopení. (Somol a Whiting 2002) Je 

to komunikace a výměna, jejímž účelem je splynout, vstoupit do kontaktu 

s architektonickým dílem, nechat se svádět a být s architekturou v živém kontaktu. 

Klíčem k úspěchu takových staveb je vzájemná podpora architektury a nearchitektury. 

A ačkoli by se mohlo zdát, že takové stavby ztrácejí neuceleným výrazovým 

repertoárem svou specifičnost, je tomu právě naopak. Jeho neukončenost stavbám 

poskytuje obohacení, přidanou hodnotu, kterou čerpají z nearchitektonických sfér, 

živelnost a vzájemnost při komunikaci svých významů. Stavby opustily představu 

úplnosti a začaly vyzdvihovat význam provizoria a proměnlivosti. Stejně tak se vzdaly 

dominance, autonomie a soběstačnosti a začaly preferovat vzájemnost, reagují na 

podněty okolí, zaznamenávají jeho přidanou hodnotu a opětují ji. (Lavin 2009) Stavby 

jsou dnes stále schopny být nositeli a reprezentanty významů. Podoba této reprezentace 

se ale proměnila a je dnes obrovskou měrou závislá na společnosti. Význam nezávisí na 

ambici tvůrce, jeho úkolem je vytvoření podmínek pro možnosti projekce. Tvorba a 

výsledná forma významů je tak daleko více v rukou uživatelů, než architektů.
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1.2.2. Smyslové uchopení staveb

Projekce sebe sama do pojetí budov, která byla rozebrána v předchozím bodu, 

také souvisí se způsobem, jakým architekturu vnímáme. Architekti si v současnosti 

začali ve větší míře všímat účasti všech lidských smyslů na poznávání a chápání okolí a 

apelují na jejich větší zapojení do vnímání budov. A především se snaží takovou 

architekturu, kterou je potřeba vnímat všemi smysly, tvořit. Dosud se často stávalo, že 

hlavním smyslem, který byl zapojován do vnímání architektury a ke kterému i samotná 

tvorba architektury směřovala, byl zrak. A nikdo o takovém vnímání hlouběji 

nepochyboval. Je to pochopitelné, protože zrak je celkově naším dominantním 

smyslem, kterým se orientujeme v prostoru a vnímáme skrze něj svět kolem nás. 

Architektura má ale schopnosti působit i na ostatní smysly, nejen na zrak, a je škoda 

jich k přenosu účinků nevyužít. 

Příkladem za všechny takové „osvícené“ tvůrce může být Juhani Pallasmaa, 

jehož kniha „Oči kůže; Architektura a smysly“ (Pallasmaa 2012) je takřka manifestem 

takového přístupu ke stavění, který odmítá dominanci zrakového vnímání a preferuje 

multisenzorickou zkušenost. Toto směřování Pallasmaa sdílí s mnoha dalšími 

současnými architekty a je patrné, že se do současné architektury snahy o zapojení 

všech smyslových vjemů zapojily s velkou razancí.

Hovoříme-li zde o smyslech, je třeba podotknout, že do vnímání architektury se 

skutečně mohou zapojit všechny z lidských smyslů – na prvním místě určitě zrak 

k zachycení vizuálních vrstev staveb, ale i vizuálních virtuálních efektů, které na 

architektuře participují. Dále je to sluch – různé materiály staveb nebo různé prostory, 

ať už svou velikostí či zpracováním, dokáží akcentovat rozdílné zvukové efekty. Čich je 

také spojen většinou hlavně s materiály staveb a chuť se aktivuje spíše v součinnosti 

dalších složek. Na závěr zbývá hmat, který má pro vnímání architektury obrovský 

význam, protože je to smysl, který člověka přibližuje stavbám skrze hmatové vjemy 

povrchů, kdy jsme v intimním kontaktu s hmotou budov. Těchto pět základních 

lidských smyslů bych ráda rozšířila ještě o další dva způsoby vnímání, které nejsou 

přímo smyslové, ale pro vnímání staveb mají velký význam. Tím je pohyb v rámci 

staveb, který se už v dobách modernismu stal podstatným, a emocionální vnímání, které 

sice závisí na ostatních základních smyslech, ale zde vystupuje jako specifický způsob 

percepce staveb. O tomto způsobu vnímání staveb bude ještě řeč v dalším bodě. 

Poslední věc, kterou je třeba ke smyslovému vnímání ještě doplnit je ta, že smysly se 
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mohou navzájem doplňovat a libovolně kombinovat. Jejich souhra může tvořit větší sílu 

účinku staveb nebo se mohou naopak vzájemně vyrušit.

Architektura je druh umění i druh média, které je velmi silně zatíženo na 

vizuální vnímání diváky a na vizuální stránku své existence. Často se prezentuje skrze 

obrazy. Velikán postmoderny Robert Venturi zdůrazňuje tuto zatíženost na obraz a 

povrch a to především u postmoderních staveb. Často totiž dochází k situaci, kdy 

aplikace určitých myšlenek nedosáhne dále než do vizuálního výrazu stavby. Nedokáží 

se vepsat hluboko do jejích struktur a okupují sféru obrazu, povrchu, aby skrze ně 

vyjádřily své působení. Takové zpracování je podle Venturiho velmi nešťastné a 

nedostatečné. (Somol a Whiting 2011: 121-2) Především u postmoderní architektury, 

která čerpá své výrazové prostředky mimo jiné ze stavebních forem minulosti, je takový 

přenos bez niternějšího zakořenění výrazu a významu do hlubších charakteristik staveb 

běžný. Často tato architektura využívá svůj obrazový repertoár ke sdělení významů, 

aniž by se zabývala využitím ostatních smyslových vjemů, než pouze zraku. (McLeod 

2011: 129) Podobný důraz na vizuální prezentaci architektury se objevoval i 

v modernismu. Sám Le Corbusier akcentoval především vizuální stránku architektury a 

její zrakové vnímání. (Colomina 2011: 172) Ale i dnes se v architektuře setkáváme s 

obrovským důrazem na vizuální vjemy v již zmiňovaných virtuálních efektech staveb. 

(Lavin 2011: 259) Samozřejmě jsou i takové virtuální efekty, které vnímáme ostatními 

smyly, například sluchem, ale zrakové vjemy v této sféře většinou dominují. 

Transparentní a zrcadlící stěny fasád, o kterých bylo řečeno mnoho v prvním bodu této 

práce, dokáží pracovat s obrazy okolí a to zas dokáže pracovat s povrchem takové 

stavby. Budova může pohlcovat obraz okolního prostředí, zrcadlit ho nebo deformovat. 

Všechny tyto optické efekty útočí na naše vizuální smysly. (Hays 2011: 72) Důraz 

architektury na vizuální vnímání s sebou ale může přinášet velké společenské ztráty. 

(McLeod 2011: 142) Zaměřuje-li se architektura pouze na vizuální stránku, jako 

například ve výše popsaném případě některých staveb postmoderny, mohou být 

zanedbány ostatní její významné aspekty – materiální stránka, obsah jejích forem, 

leckdy dochází k zanedbání sdělovaných významů na úkor líbivých vizuálních tvarů. A 

nejen to, architektura chápaná jako obraz může postrádat pocit bezpečí, který by nám 

poskytovala, a je pro nás pouhým svůdným obrazem bez hlubšího trvání. Architektura 

sice dokáže nést obrazy, to ale může vést až k degradaci reálné plastičnost staveb. 

Architektura se v takových případech stává virtuální a podívaná je ceněna více než její 

skutečné obývání. (Tichá 2009: 9)
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Vizuální reprezentace v architektuře souvisí se zatížením společnosti na vizuální 

kulturu. Kultura obrazů nás provází na každém kroku a ústí v záplavu reprodukovaných 

fotografií. Ty mají i v oblasti architektury své významné místo. Fotografické 

reprodukce slouží k propagaci, deskripci a explanaci staveb. Tyto vizuální techniky 

z mimoarchitektonických oblastí se etablovaly v architektonické disciplíně, aby 

obohatily její výrazový repertoár. Obrazová kultura je naším současným způsobem 

vidění světa i myšlením o něm, ale pochází již z dob moderny. (Allen 2011: 191) Už 

tehdy se technologie masových reprodukcí šíření obrazů staly populárními a měly velký 

vliv na oblast výstavby. (Mitášová 2011: 162) Dnešní společnost je svou orientací na 

vizuální vjemy v rámci virtuálních realit médií natolik ovlivněna, že se stává kulturou 

obrazů. Přesto se architekti snaží takové společnosti poskytnout stavby v plné škále 

smyslových podnětů. Je to snaha směřující k hlubšímu kontaktu s architekturou, kdy je 

člověk vtahován do děje budov a zažívá diametrálně odlišné prožitky z jejích účinků. 

Juhani Pallasmaa kritizuje toto vizuální zatížení naší obrazové společnosti, 

protože tím přicházíme o pojetí místa a času. Vzdaluje se nám chápání „teď a tady“. 

Naopak hmatové vjemy nám takové vnímání navrací s velkou intenzitou. Pohled nás 

separuje od budov, oddaluje nás, zatímco hmat nás uvádí do bezprostřední blízkosti 

s budovou a její materialitou. (Pallasmaa 2012) Pak vzniká i zcela jiný účinek, který je 

v člověku na základě odlišných senzorických zkušeností vyvolán. Architektura 

akcentuje rozdílné významy skrze kanály působení na různé smyslové počitky.

Lidské uzpůsobení k vnímání míst i ostatními smysly, než jen zrakem, skýtá 

obrovské množství možností k působení jak na člověka, tak na společnost. A 

architektura v tomto není výjimkou. Nevizuální vnímání má pro percepci staveb 

obrovský význam. 

„Člověk má v mysli celou škálu komplementárních smyslových vjemů, 

které naše adaptabilní tělo, ohledávající okolní povrchy, zaznamenává: je to 

intenzita světla, tmy, horka a chladu; pocit vlhkosti; vůně materiálu, téměř 

hmatatelná přítomnost zdiva, v němž tělo cítí svá vlastní omezení; momenty 

přizpůsobování držení těla při chůzi a...ozvěna našich vlastních kroků.“

(Frampton 2011: 58) 

Byla by škoda ochuzovat se o takové vjemy z architektury a nevyužít je k tvorbě 

významů staveb.
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Architektura se ale snaží dosáhnout svého oživení nejen zapojením ostatních 

smyslů. Dalším posunem je vyzdvižení významu nefrontálního vnímání. (Lavin 2011: 

258) Zaostřené vnímání je takové, pří kterém upíráme zrak na konkrétní objekt, který je 

v centru naší pozornosti. Oproti tomu nezaostřené je takové, které se vytváří mimo náš 

zaměřený zrak. Je to periferní vidění. Nezaostřené, rozptýlené vnímání a pozorování 

nám dává jiný pojem o realitě, než je tomu u vnímání pozorného, zaměřeného. (McLeod 

2011: 119) Zaměřené vnímání nás opět ze světa vyčleňuje, zatímco vnímání periferní 

nás do něj včleňuje. Je tomu tak díky vlastnosti prostoru, který nás uvnitř architektury 

zcela obklopuje a nelze ho jako celek postihnout zaměřeným pohledem. Proto zde má 

obrovský význam vnímání periferní, které je mnohem obsáhlejší a dokáže nám zážitek 

z prostoru zprostředkovat mnohem lépe. Zaostřené vidění je vhodné pro divácké 

pozorování, ale pro skuteční zážitek z architektury je klíčové vnímání periferní. 

(Pallasmaa 2012: 17-18) Architekti by se ve tvorbě našich hmotných prostředí měli 

z těchto důvodů soustředit hlavně na tvorbu prostorů a staveb, které neupřednostňují 

zaostřené vnímání obrazů, ale komplexní periferní zážitek z celku objektu. Periferní 

vnímání je velmi podstatná vlastnost naší smyslové zkušenosti a architektura by měla 

využít maximálně její potenciál.

Architektura sice má touhu po obraznosti, ale na obraz ji redukovat nelze. (Lavin 

2011: 256) Vizuální složka vždy měla a má velký význam v jejím chápání, ale nelze 

spoléhat pouze na ni. Juhani Pallasmaa doporučuje tvořit architekturu tak, aby se 

zaměřovala na všechny lidské smysly a ve výsledku se i její vizuální forma stane 

pohledově uchopitelnou. (Pallasmaa 2012) Podobně jako modernisty proklamované 

následování funkce formou, i zde bychom mohli při tvorbě staveb následovat především 

rozličná smyslová vnímání výsledných forem a vzhledová forma vznikne jako jejich 

důsledek. Smyslové vnímání a působení architektury je vedle materiality velkým 

tématem mnoha teoretiků architektury i architektů samotných. To napovídají už 

samotné názvy jejich knih – například již zmíněné publikace „Oči kůže; Architektura a 

smysly“ (Pallasmaa 2012) a „Architektura: tělo nebo obraz?“ (Tichá 2009).

Význam obrazu a vizuálního vnímání je v naší společnosti značný. O tom svědčí 

i naše virtuální reality, které jsou na obraz značně orientované. I architektura, která 

využívá virtualizaci svých prvků, spoléhá velmi na zrakové vjemy. Redukovat však 

architekturu pouze na zrakový zážitek by byl velký omyl. Takové stavby by totiž 

ochuzovaly své výrazové prostředky o možnost působit na všechny lidské smysly a 

přenášet tak větší množství, či rozličný charakter účinků. Architektura, která bude 
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vyzývat k účasti na svém příběhu více smysl, než jen zrak, tak má větší šanci na úspěch, 

protože se s větší pravděpodobností vyhne laciným formám, nepropracovaným a 

nevhodným materiálům, absenci plastičnosti, povrchním výrazům atd. Skrze zapojení 

ostatních smyslů jsme schopni dosáhnout hlubšího kontaktu s prostředím staveb a také 

různorodých účinků, které pouze pohledem neobsáhneme. Pohled na architekturu má tu 

vlastnost, že nás od ní a jejího prostředí odděluje, tvoří vzdálenost, zatímco hmat nás 

naopak včleňuje do jejích struktur. Podobně je tomu u zaostřeného a nezaostřeného 

vidění. Zatímco periferní pohled nám umožňuje orientovat se v prostoru stavby a 

obsáhnou tak její charakter v celé hloubce, tak zaostřené vidění nás ochuzuje o 

prostorové zážitky. Pro architekty je proto výzvou tvořit stavby tak, aby nebyly 

orientovány jen na náš přímý pohled, ale zabývaly se i periferním viděním. A stejně tak 

nespoléhat jen na vizuální charakter budovy, ale i na její působení na ostatní naše 

smysly. Zrakové vnímání a vizuální působení staveb je velice významné, ale bylo by 

nešťastné architekturu redukovat pouze na ně. 

1.2.3. Chápání architektury

Tento bod se týká opět přenášení významů, které jsou v architektuře zachyceny a 

které mají schopnost být sdělovány. V předchozím bodě bylo rozebráno, jakými 

způsoby je možné architekturu vnímat, po jakých smyslových kanálech je možné 

informace o významech předat uživatelům, a také s ohledem na jaké smyslové počitky 

je architektura vytvářena. V tomto bodě bude rozebráno, jakým způsobem je informace 

o významu do staveb zakódována. Protože jakákoli informace, která má být sdělena, 

musí být sdělována v takové formě, aby byla příjemci srozumitelná, případně aby byl 

vyvolán požadovaný účinek. 

Zaměřím se zde na dva způsoby, jakými je architektura poznávána, protože toto 

jsou dvě nejčastější metody, které autoři ve svých úvahách zmiňují. Jsou to dva 

extrémní póly pohledu na architekturu a její tvorbu. Prvním je význam stavby 

zakódovaný do podoby textu, kdy máme šanci číst ve strukturách staveb, a druhý je 

psychologický význam, který působí na naše prožitky.

První z těchto dvou způsobů komunikace staveb s uživateli samozřejmě není 

zakódováním do textů v pravém slova smyslu, ale do formy, která text svým sestavením 
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připomíná a lze ji analyzovat sémantickými prostředky. (Tichá 2009: 9) Takové 

vypořádání se s možností sdělovat významy staveb je u architektů vcelku běžné a 

implikuje u uživatelů způsob percepce ve formě čtení významů jako čtení textu a jeho 

dekódování. Sami architekti mluví o stavění například jako o „práci se slovníkem“

(Nouvel 2009: 25), o působení staveb jako o „promlouvání řečí“ (Herzog 2009: 31) a o 

vnímání mluví jako o „dekódování fasády“ (Nouvel 2009: 24) či „čtení kódu“

(Fampton 2011: 52).

Například chápání architektury Jeana Nouvela, která byla zmiňována dříve, 

směřuje spíše než ke čtení, k imaginaci. (Tichá 2009: 11) Skrze iluzorní a virtuální 

prvky působí stavby na lidskou představivost a vyvolávají účinky skrze ni. Taková 

architektura je pak nazírána a chápána právě v dimenzích iluzí a přenášený význam se 

jich také týká. Je to mnohem psychologičtější rozpěr chápání staveb, než je jejich čtení. 

Je to druhý z uvedených způsobů uchopení staveb a je velmi odlišný od textového. 

Emocionální vnímání daleko více souvisí s psychologickými a spirituálními dimenzemi 

staveb. Může se odehrávat na úrovních materiálů21 ale i na dalších – prostorových, 

strukturálních nebo konstrukčních. (Tichá 2009: 11-13) Mnohé prvky a formy staveb 

jsou tvořeny právě se záměrem vyvolávat emoce. Působení je velmi významným 

prostředkem ke komunikaci s uživatelem. Ale takové vnímání a působení nemusí vůbec 

procházet našimi vědomými procesy, může být uskutečňováno na nevědomých 

úrovních a pro uživatele se může stát i těžko uchopitelným. Více o takovém působení na 

naše vnitřní procesy bude řečeno v dalších dvou kategoriích, které s touto úzce souvisí –

především s touto psychologickou úrovní vnímání staveb a jejich významů.

1.2.4. Narušení předvídaného

Orientace architektury na vyvolávání účinků a působení na uživatele se výrazně 

projevuje i v tomto bodě. Procesy, které se tohoto bodu týkají, staví svou sílu na 

                                               
21 Například architekt Kengo Kuma popisuje prožitky při vstupu do betonové budovy jako pocit, že je 
něco špatně, něco je jinak, než by mělo být. Ačkoli beton pro něj vypadal při pohledu na stavbu jako 
atraktivní materiál, pocity z něj při vstupu dovnitř budovy byly velmi nepříjemné. (Kuma 2009: 37) Tento 
zážitek architekta Kumy potvrzuje i předchozí bod o vizuálních vs. jiných smyslových vnímáních. Ačkoli 
se mu beton vizuálně líbil, ostatní pocity z něj byly velmi nepříjemné právě díky tomu, že materiál 
nepůsobí jen na náš zrak a nepůsobí také jen na naše zaostřené pozorování, ale ve chvíli, kdy jsme 
materiálem obklopeni, může se změnit náš prožitek díky vlastnosti našeho nezaostřeného vidění.
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vyvolávání účinku skrze elementární prvky staveb, které ale podrobuje netradičním 

posunům a skandálním odhalením. Dávné základy mají tyto snahy v konstruktivismu, 

který se rozvinul jako avantgardní směr v počátcích moderny. Další velký boom zažily 

tyto procesy v dekonstruktivismu z dob končící postmoderny.22 Dnes, ne už v tak

programovém měřítku, můžeme stále přicházet do styku s podobnou hrou s uživatelem, 

na jehož vykořenění z tradičních vazeb působí tyto záměry staveb. 

Základem, ze kterého tyto procesy vychází, je lidská zkušenost. Jsme zvyklí 

vídat určité architektonické formy v jistých variacích, které jsou pro nás přijatelné, 

pochopitelné a uchopitelné. Jsme tradičně zvyklí rozumět stavbám a jejich prvkům 

v určité škále možností a variací. Například jsme ochotni přijmou podlahu, jako pevnou 

plochu, která vymezuje spodní hranici daného prostoru, jsme po ní schopni chodit, 

stavět na ni nábytek atd. Ve chvíli, kdy bude taková stěžejní součást budovy 

relativizována, budou narušeny její elementární charakteristiky, vyvolá to v uživatelích 

znepokojivé účinky. Představme si například skleněnou podlahu. Taková proměna 

vyvolává v uživatelích nejistoty a otázky po smyslu takové plochy. V tu chvíli je 

relativizováno oddělení prostoru od jiného, jeho spodní hranice se rozplývá a nemáme 

jistotu zakořenění v takovém prostoru.

Tyto účinky nevznikají jen za účelem trýznit společnost. Je to kritické gesto 

v pravém a aktivním slova smyslu. Společnosti je nastavena odkloněná tvář konstrukce 

staveb, je vyneseno na povrch něco, co je ukryto za samozřejmostí každodennosti, a 

díky tomu je vyvolán účinek, který není běžnou reakcí na tradiční stavební uspořádání. 

„Forma je podrobována výslechu.“ (Wigley 2011: 89) Uvnitř známých forem jsou 

objevovány neznámé a vynášeny na povrch. (ibid.: 95) Je to ptaní se po skutečném 

smyslu architektury v jejích základních charakteristikách, které je zhmotněné nejen za 

účelem rozboření samozřejmosti, ale i ubezpečení se v důležitosti tradičních prvků 

staveb. Je to opět aktivní nekonformní krok, nikoli pouhé šablonovité opisování 

stavebních forem.

Nebýt interakce uživatelů a staveb, tak by nikdy k takovým efektům docházet 

nemohlo. Podstata tohoto jevu totiž spoléhá na zkušenost, zázemí a vědění diváka, který 

si je do kontaktu s budovou nevědomky přináší. Jen tak je možné vyvolat efekt, který na 

tyto základní zkušenosti působí svým narušením. Je to opět architektura obracející se 

k divákovi a jeho nitru. Znovu zde funguje vzájemná komunikace významů a 

                                               
22 Více o těchto směrech bylo řečeno v bodě týkajícím se rozostřených struktur staveb.
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relativizace architektonických forem, které jsou závislé na svých uživatelích a jejich 

duševních pochodech.

Společenská očekávání jsou sice nabourána, ale odkaz na ně přetrvává. Je 

utvořeno napětí a znepokojení, ale tím jsou tradiční pojetí jen potvrzována. Narušení je 

odkazem na existenci těchto základních stavebních struktur zakořeněných hluboko v 

tradici. Jejich narušení je jen potvrzením jejich významu, nikoli jejich zavrhnutím. Bez 

jejich důležitosti by totiž účinek neměl požadovaný dopad. Podobně tomu bylo i u 

prvního bodu, rozmlžení struktur staveb. I zde fungují podobné principy, kdy je 

„zpochybněn status zdí, vymezujících formu“. (Wigley 2011: 95) Otevření formy, 

rozestoupení hranic a strukturujících prvků s sebou ale nenese osvobození od nich. Je to 

napětí a stres, kdy chybí jistota ve známém a otevírají se doposud skryté nejistoty. 

(Wigley 2011: 96) 

Taková architektura a její prvky se brání potvrzování statusu quo, současného stavu 

věcí, odmítá klišé a dogmatické pravdy. Raději nastavuje zrcadlo našim nevědomým 

pochodům a zaběhnutým tradičním vzorcům uvažování o hmotném prostředí 

společnosti. Je to aktivní kritické gesto, které netouží po zničení tradice a jistoty, ale po 

její revizi, přehodnocení a případně i potvrzení.

1.2.5. Vnesení známého

Oproti předchozímu bodu postupuje tento, který se týká vnesení známých, 

jasných a jednoznačných prvků do staveb. Protože realita současných staveb je značně 

relativizována skrze charakteristiky, které byly popsány v předchozích částech práce, je 

třeba do staveb občas vnést i takové prvky, které společnost ubezpečí o stálosti soudobé 

architektury. Takové prvky slouží k zakořenění člověka do prostředí budov (Herzog 

2009: 30), k jejich jasnému chápání a ubezpečení o jejich tradičním významu. Opět je to 

způsob, který čerpá z lidské zkušenosti a z tradice. Jen díky nim lze vyvolávat 

zamýšlené účinky těchto stavebních prvků. Dochází tedy opět k přenosu významů mezi 

stavbou a uživateli, ale i k působení na bázi podvědomých impulzů, nebo na emotivní 

úrovni.

Značně virtualizované a relativizované stavby mohou ve společnosti způsobovat 

nejistoty. Lidé mohou postrádat zázemí v jejich strukturách. Proto jsou využívány tyto 
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prvky, které člověka dokáží ukotvit v realitě přítomnosti. Příkladem takového zakotvení 

v realitě je následující situace:

„Mrtvý strom, přenesený zvenčí dovnitř galerie, získává faktičtější, 

bezprostřední a hmatatelnou podobu, silně cítíme jeho přítomnost. A možná, že 

neméně důležité...je to, co strom sděluje o prostoru uvnitř..., který svou 

přítomností zaujímá. Strom se stává měřítkem místnosti, její šíře, délky a 

výšky...a podlahy, která nese jeho tíhu. Strom nám pomáhá uvidět prostor a jeho 

specifické vlastnosti mnohem přesněji, jako bychom najednou vnímali ostřeji...“ 

(Mostafavi 2009: 100)

Strom zde zaujímá místo známého prvku, se kterým se každý z nás ve svém 

životě mnohokrát setkal a který v nás vyvolává pocit jednoznačnosti. Jeho přítomnost 

ve stavbě jí dává nejen měřítko, ale odkazuje i ke skutečnosti okolního prostředí.

Takové prvky přibližují naše vnímání realitě a umocňují naše prožitky z ní. 

(Herzog 2009: 30) Nevystupují v systému staveb jako nic jiného, nic iluzorního. Jsou 

skutečně tím, čím jsou. Dřevěná podlaha je dřevěnou podlahou (ibid.) a neuvádí nás do 

rozpaků a nejistot nějakými zastíracími manévry. Odkazují k hmotě, k tradici a realitě a 

těží z životních zkušeností uživatelů, kteří tyto prvky už někde viděli a přišli s nimi do 

styku. Jsou to tradiční prvky architektury, které nás svou povědomostí dokáží uklidnit. 

(ibid.) Jsou protikladnými silami v kontrastu s virtualizací a relativizací prostor a 

struktur. Protože nejsou pouhou reprezentací, informací, simulací a zastupujícím 

znakem, který má zpřítomňovat nepřítomné. (Frampton 2011: 59) Jsou plně skutečné a 

neredukovatelné.

Toto je také způsob, jak odkázat v architektuře k lidskému tělu. Přítomnost 

těchto prvků v jejich reálnosti nás nutí vnímat skutečnost přítomnosti vlastní tělesné 

existence. Opravdovost dřevěné podlahy je schopna v nás vyvolávat chování v jeho plné 

upřímnosti. Zároveň je tělo schopné pociťovat vlastní omezení v kontaktu s těmito 

prvky. (ibid.: 58)

Tento charakter, který je do současné architektury zakomponován je jednou 

stranou mince ze vztahu relativizace a konkretizace prostředí. Tou druhou stranou je 

charakteristika popsaná v předchozím bodě – narušení předvídaného. Obě tyto 

charakteristiky se v prostředí společnosti vzájemně doplňují. Síla jejich účinků pramení 
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z lidské zkušenosti a zakořeněných zvyklostí, které jsou v prvním případě narušovány a 

v druhém případě podporovány. Oba způsoby zacházení s prostředím mají silné 

psychologické působení na člověka, jehož pocity vznikající v kontaktu s architekturou 

jsou měřítkem úspěšnosti jejích výrazových prostředků.

V tomto souboru charakteristik bylo probráno působení architektury na 

uživatele. Ačkoli by se mohlo zdát, že je to jednostranný vztah, kdy účinky vycházejí ze 

staveb a uživatelé je pouze vnímají, není to vůbec tak. Jak vyplývá ze všech uvedených 

charakteristik, role uživatele je dnes obrovská. Jejich úkol není v tomto vzájemném 

vztahu o nic menší, než je úkol architektury a spočívá především ve zkušenosti i 

duševních pochodech, které si s sebou do interakce lidé přinášejí a na které účinky 

staveb odkazují. Díky nim se mají do čeho opřít, z čeho čerpat a na co odkazovat. Je to 

velice významná vlastnost současné architektury. Není izolovanou doménou, ale je 

nakloněna interakci a výměně informací i pocitů.

1.3 Kontext staveb

Tato část pojednává o bezprostředních kontextech, které se stavbami souvisí. 

V první řadě se jedná o okolní prostředí, ve kterém je stavba zasazena a s ohledem na 

které ustavuje svou existenci. O tomto vztahu je první bod z této kategorie. Druhý bod 

pojednává o kontextu časovém, nikoli ve smyslu dobových kulturních vlivů na 

architekturu, ale ve smyslu trvání budov v čase. Třetí bod se zabývá materiálním 

kontextem architektury. Její materiálovou podstatou a trendy, které dnes tato oblast 

sleduje.

Můžeme se ptát, zda je pro současnou architekturu důležitá kontextualita, či 

spíše preferuje autonomní formy oproštěné od významnějších ukotvení v 

konkrétním prostoru a čase. A je to právě kontext, co je dnes vyzdvihováno. Nejen, že 

má pro dnešní stavby obrovský význam, ale je přímo jejich součástí. Bez jeho zahrnutí 

do svých struktur by současná architektura nemohla existovat v takové formě, v jaké ji 

známe.
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1.3.1. Závislost na okolí

Stavba je vždy situovaná v okolním světě. Otázkou je ale charakter a míra 

vztahu budovy s jejím okolím. Někteří architekti pracují s okolním kontextem jako se 

základní charakteristikou stavby a orientují se na něj výrazně při tvorbě. Jiní raději 

preferují abstrahované autonomní formy, které kontext nerespektují téměř vůbec23. 

Dnes lze ale ve větší míře pozorovat posílení vztahu místa a stavby. Takový vztah je 

patrný už z prvního bodu této práce – prostupování hranic interiéru a exteriéru, které 

vtahuje okolní prostředí do interakce s budovou a to se tak stává její nedílnou součástí. 

V této formě je to opět vztah nesoběstačnosti stavby, která se kompletuje až skrze 

splývání s okolním prostorem. Taková je například architektura již zmiňovaného Jeana 

Nouvela, který se snaží doslova o „zapřažení přírody do díla“. (Nouvel 1998: 78) Skrze 

odhmotnění struktur, oddělujících vnitřek stavby od okolí, chce obnovit vztah člověka 

s přírodou a okolním prostředím. (Leatherbarrow 2009: 52) Tento vztah je i pro většinu 

dalších současných autorů klíčový.

Nouvelova architektura staví své účinky i v tomto směru na odhmotnění a 

možnostech prostupování exteriéru do interiéru skrze minimalizované vnější struktury 

staveb. Odlišný, přesto ve výsledcích podobný, charakter propojení s okolím nastává 

v případě silně materiálních souvztažností. Takové můžeme vysledovat například 

v architektuře architekta Kenga Kumy, který akcentuje především tradiční charakter 

staveb. Vztah k okolí se mimo jiné v jeho architektuře demonstruje skrze užité 

materiály. Cihly, ze kterých staví budovy pochází z místních zdrojů hlíny a stavba pak 

jako by vyrostla přímo ze země. Nikdy nespoléhá na univerzální, místně nedefinované 

materiály. (Kuma 2009: 39) Podobné je i smýšlení Petera Zumthora, který ke kontextu 

okolí přistupuje velmi svědomitě. Jeho snahy směřují také k co největšímu splynutí 

stavby a jejího okolí. Oproti odhmotněným stavbám Nouvela zde ale máme stavby 

těžké, pevné a materiálově plné. I v takové architektuře se ztrácí hranice mezi budovou 

a okolím, ale zcela jiným způsobem, než u odhmotněné architektury. Zde budova splývá 

s okolím na materiálové úrovni. Nejsme schopni jednoznačně rozeznat přechod mezi 

okolím a stavbou, stejně jako máme obdobný problém u transparentních struktur staveb. 

                                               
23 Takovým autorem byl například ve svých pozdějších tvůrčích obdobích modernistický architekt Mies 
van der Rohe, který dbal především na úplnost stavební formy, kterou opakoval u různých realizací stále 
dokola, dokud se nestala zcela oproštěnou od původních vlivů, které stály u jejího vzniku a neztratila 
veškeré odkazy na místo a dobu vzniku. Její neustálé opakování umožňovalo Miesovi formu stále 
zdokonalovat podle svých představ.
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(Leatherbarrow 2009: 53) Záměr těchto, i dalších, autorů je stejný – najít silné pouto 

s okolím. 

Jak bylo uvedené už v prvním bodě, prostředí staveb je významný prvek, který 

vstupuje do akce a rozehrává účinky staveb. Není to tedy jen okolní kontext, do kterého 

je stavba zasazena. Nyní prostředí vstupuje do staveb jako jejich plnohodnotná součást, 

bez jejíž přítomnosti by byly budovy neúplné. Okolí stavby ji aktivně strukturuje, 

prostupuje, spolupracuje s ním a tvoří jeden neodlučitelný celek (ibid.: 60) Stavby zcela 

záměrně splývají s prostředím, neoddělují se od něj, nevyčleňují se, ale potvrzují svou 

existenci v jeho reálném kontextu. Míra závislosti na něm je dnes velmi vysoká.

1.3.2. Čas jako nedílná součást budov

Kromě kontextu prostředí do budov vstupuje i složka času, historie a dění. Ta je 

nedílnou součástí staveb, protože mají své trvání v čase a čas se vpisuje do jejich 

struktur. Většinou máme tuto složku spojenou s ničivou a devastující silou. Zub času na 

stavbách zanechává své stopy, materiály pod jeho vlivem chátrají a ztrácí své původní 

vlastnosti. Takový vliv je přirozený a lze proti němu těžko bojovat. Architekti se mu 

mohou snažit vzdorovat odolnými materiály, renovacemi, nebo ho jednoduše nechat 

působit a stavbu mu ponechat napospas. Specifickým přístupem je takový, který počítá 

s časem jako velmi důležitou složkou stavby. Nesnaží se zabránit negativním účinkům 

časového trvání a opotřebování staveb užíváním. Naopak, přijímá toto dění a trvání v 

čase jako významný formující faktor, se kterým se počítá již při tvorbě stavby. V těchto 

případech volí architekti takové materiály a taková provedení, která jsou schopna 

přijímat opotřebení a získávat skrze něj navíc přidanou hodnotu. Čas a pohyb v těchto 

prostorách do nich vpisuje své trajektorie a budova je jimi obohacena, nikoli 

znehodnocena. Takový přístup opět upřednostňuje neucelenost staveb, jejich neúplnost, 

neukončenost a schopnost přijímat okolní podněty do svých vlastních struktur. Znovu se 

zde střetává v intimním kontaktu materiál budov s jejich okolím, ale i s uživateli. Toto 

vše tvoří architekturu v její úplnosti, ačkoli u tohoto bodu s těží dosáhneme naprosté 

ukončenosti stavby, vzhledem k tomu, že čas a pohyb v jejích strukturách neustále 

plyne a neustále s tím vpisuje své trajektorie a přidává stavbě nové a nové 

charakteristiky. V každé vteřině může dojít ke změně, která stavbu posune v její 
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definici. Úplná determinovanost vrcholí až se zánikem budovy. Je to proto opět relativní 

definování stavby, které nikdy není zcela úplné, jednoznačné a ucelené, stejně jako je 

tomu u předchozích charakteristik. Je to opět případ závislosti staveb na okolí, ale i 

případ komunikace a interakce, které jsou pro charakter budovy klíčové a tvoří její 

nedílnou součást. Je to opět okolí a společnost, co vetkává své účinky do struktur 

staveb.

Adolf Loos si již v dobách moderní architektury cenil kvality domů, které dokáží 

vyprávět rodinné příběhy a historii skrze opotřebení svých materiálů. A byl si vědom 

toho, že dům není nikdy zcela hotov, ale stále má co přijímat. (Leatherbarrow 2009: 56) 

V současnosti je architekt Peter Zumthor propagátorem podobného přístupu. Schopnost 

přijímat stopy života je pro něj indikátorem dobré architektury. (Zumthor 2013)

Stejně jako u předchozích fenoménů, i zde je dán prostor pro nearchitektonické 

vlivy na stavby, které ji obohacují, oživují, vytvářejí její významy a překonávají její 

výrazovou chudobu. Taková stavba nedbá na vlastní výmluvnost a nechává raději 

promlouvat život, který se odehrává v jejích prostorách. Stavba je schopna přijímat 

příspěvky dění kolem, absorbuje je a nechává je sedimentovat do vlastních struktur, kde 

se stávají její součástí. Tyto stavby netrvají „na adekvátnosti a plnosti svého vlastního 

výrazu“. (Leatherbarrow 2009 54) 

V takové architektuře je na prvním místě zcela pragmatický způsob užívání, 

každodenní pohyb a časové trvání. Stavba nepřesvědčuje uživatele o vlastních pravdách, 

ale nechává je vepisovat vlastní příběhy do jejích struktur. A stejně tak je ochotna 

přijímat vnější vlivy z okolí. Je to další příklad pokory architektury a nikoli jejího 

dominantního vystupování vůči společnosti.

1.3.3. Dematerializace

Materialita staveb patří k jejich nejzákladnějším podstatám. Budovy jsou vždy 

tvořeny nějakou hmotou. Skrze hmotu mohou vyjadřovat svá sdělení a komunikovat 

významy, ale primárně jsou do hmoty budov tyto významy vepisovány. Kvůli 

materialitě jsou budovy i překážkami pro neomezený lidský pohyb prostorem. Materiály 

nás dokáží ovlivnit v našem chování, ale i přijímat náš životní pohyb, jak bylo ukázáno 

v předchozím bodu. Zároveň nás budovy skrze materiály chrání před nepřízní živlů, 
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volné přírody či okolního města. V neposlední řadě hmota vymezuje prostor uvnitř a 

vně staveb. 

Matriály ale prochází s postupem času obrovským vývojem. Jsou objevovány 

stále nové hmoty a nové techniky jejich užití. Je to obrovsky se rozvíjející oblast, která 

jde stále kupředu k novým a novým technologiím, které plodí nové formy architektury a 

jejích prvků. Materiální vývoj společnosti je naprosto klíčový a jeho působení na 

společnost je značné. Dnes jsem svědky stále silnější schopnosti materiálů působit 

nehmotně.

Tato skutečnost a opravdovost hmoty materiálů je tak dnes vystavena obrovské 

zkoušce. Po obrovský úsek historie lidstva můžeme vysledovat stále se zvětšující okenní 

otvory staveb a jejich stále dokonalejší technologie. Od malých pospojovaných sklíček 

jsme se dostali až k obrovským proskleným zavěšeným stěnám, jejichž počátek sahá do 

moderní architektury. Dnes našly snad největší uplatnění ze všech stavebních prvků. 

Mají obrovský význam pro naši každodenní zkušenost z hmotného prostředí, protože 

sklo je zatím ze všech obecně užívaných materiálů tím nejméně hmotným. Ačkoli je to 

materiál dostatečně pevný a skutečný, tak jeho efekty působí vizuální odlehčenost 

staveb a je nakloněn virtuálním efektům, které nemají s materiálním světem nic 

společného krom toho, že se do něj promítají.

Hmota staveb se v současnosti utkává s virtualitou ostatních vlivů. Díky iluzi i 

díky vlastnostem vizuálních efektů jsou stavby odmaterializovány, ačkoli materiální 

v základu stále zůstávají. Hmota zde nemá plný význam, ale je spíše nositelem 

virtuálních efektů. Dematerializace v tomto smyslu přináší nejednoznačnost staveb, což 

bylo rozebráno již v prvním bodě práce. Charakterizuje ji možnost volby významu a 

množství různých chápání stavby, ale je to zároveň nejistota, nestabilita a křehkost. Čas 

i prostor se zde rozplývají, relativizují a prostupují díky absenci hmoty, která jako by 

mizela, ale zůstávaly efekty. Prvky staveb se zdánlivě znepřítomňují, relativizují, 

zatímco virtuální se stává reálné. Je to minimalizace hmoty při maximalizaci účinků. 

Virtuální a hmotné se prolíná a protkává ve výsledný maximální účinek. (Nouvel 2009: 

23-26) Virtualizované prvky architektury nekladou důraz na význam materiálů. Jedinou 

důležitou vlastností je pro ně jejich schopnost přijmout vizuální efekty a iluze. V tomto 

smyslu není důležitý pocit z materiálních omezení struktur staveb. Dematerializace na 

úrovni virtualizace spočívá v relativizaci. (Herzog 2009: 33)

Takový přístup je klíčový pro zmiňovaného Jeana Nouvela. Jeho architektura je 

materiálově odlehčená, neabsolutní, proměnlivá a odhmotněná. Zbavuje se hmoty, 
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kterou nepotřebuje, což je současná nutnost. Dnešní situace si to žádá. Potřebujeme 

neomezený kontakt s okolní přírodou, který se nám nemateriální architektura snaží 

poskytnout v co největší míře. Místo dílčích oken dnes máme obrovské celoprosklené 

stavby. (Tichá 2009: 8-9)

Ale jak bylo uvedeno v předchozím bodě, architektura sice obsahuje 

realtivizující, virtualizující prvky, které mají dematerializující povahu, ale její součástí 

jsou i prvky které mají za úkol ukotvit nás v materiální realitě světa. Jsou to prvky, které 

mají vnést známé a jednoznačné pocity do staveb a jsou materiálně velmi významné, 

protože vychází především z tradičních stavebních prvků a materiálů. Dobrá 

architektura je ve výsledku mixem těchto typů prvků.

Dematerializace je opět iluzorní, je to efekt, protože nejde o ztrátu hmoty, ale 

spíše naopak o význam zvolených materiálů. Je třeba vybrat takové materiály, které 

vytvoří požadovaný efekt stavby. Není to tak, že by dematerializace materiály 

upozaďovala. Naopak, vyzdvihuje je v jejich obrovském významu. Současná tendence 

spočívá ve vhodně zvolených materiálech k vyvolání požadovaného efektu. Jiná volba, 

ne tolik odhmotněných materiálů, vyvolá zas účinky jiné. Materiály jsou ovlivněny 

bezpočtem dalších vlivů ve stavbách a kontextech a jejich primární podstata je neustále 

pozměňována. Dematerializace je jen jedním ze způsobů takové modifikace, kdy 

můžeme dosáhnout změn a posunů ve významech pouze vizuálními efekty bez zásahu 

do hmoty stavby. (Lavin 2011: 258)

Můžeme se ale setkat i s autory, kteří mají zcela odlišný přístup. Jejich stavby se 

hlásí silně k materiální podstatě a jsou ve výrazech založené na svých materiálových 

substancích. Peter Zumthor preferuje stavby vyrůstající z přírodních podmínek 

skutečných materiálů. Zde necítíme absenci hmoty, ale naopak její absolutní přítomnost. 

Ale jaká je jeho motivace k takovému počínání? Především chce vytvořit kontinuitu 

světa přírody a obydlí. (Leatherbarrow 2009: 52-3) Správně užité přírodní materiály nás 

totiž mohou uvádět do souvztažnosti s přírodou a okolím. Oba přístupy, 

odmaterializovaný i materiální, souvisí s prvním bodem této práce – se strukturami 

architektonického prostoru a zároveň s bodem kontextu okolí.

Z obou typů přístupů vyplývá, že materiály jsou pro architekty důležité. Všem 

autorům na nich záleží.24 Na jedné straně jsou užity takové materiály, aby budovy 

                                               
24 viz text Davida Leatherbarrow s názvem „Na materiálech záleží“ (Leatherbarrow 2009: 47)
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působily dematerializovaně a je kladen důraz především na jejich efekty. Na straně 

druhé je důraz přímo na materiální charakter budovy a k žádnému odhmotnění 

nedochází. Ale ani v prvním případě nenastává dematerializace v konstrukci a budově 

samotné. Je vyjevena až v kontaktu s okolím, s projekcí a efekty. Dematerialzace ale 

není celoplošným směřováním, jen částečným, ačkoli velmi silným, trendem. Co je však 

všem autorům společné je důraz na materiály a na jejich správnou volbu. Proto tento 

charakter současné architekturu je daleko více s hmotou staveb propojen, než že by se jí 

netýkal. Ačkoli mají některé materiály charakter téměř nehmotný, nelze hovořit o 

dematerializaci ve skutečném smyslu, protože je zde na prvním místě stále výběr 

vhodných materiálů.

Kontext architektury má obecně zásadní vliv na její postavení ve světě. Přesto 

v dnešní době jeho význam ještě více vzrostl. To se demonstruje na významu vztahu 

staveb s jejich okolím, kdy okolní prostředí má nejen zásadní význam vně staveb, ale 

vstupuje i do jejich vnitřních struktur. Je tak přizváno k participaci na významech 

budov. Stejný význam platí i pro čas. Tato jednotka není jen součástí kontextu a do 

interakce s budovou nevstupuje jen jako ničivá síla. Vliv času se dnes stává významnou 

formující silou, se kterou architekt počítá již při tvorbě jako se součástí významu 

budovy. Čas do stavby vstupuje skrze její trvalé odolávání okolním podmínkám i 

lidským pohybům uvnitř. Ty se vpisují do jejích struktur i hmoty a tvoří jejich 

neopakovatelné modifikace. Takové stavby jsou ochotny přijmout lidský pohyb i do 

sebe vstřebat jeho účinky a obohatit tak svůj výrazový repertoár o tuto složku interakce. 

Materiální kontext staveb je vcelku komplikovanou kategorií. Ačkoli by se mohlo zdát, 

že s obrovským množstvím prosklených a odhmotněných budov klesá význam 

materiálů, tak je tomu právě naopak. Jejich význam roste a nároky na ně jsou čím dál 

složitější. Protože pokud chceme, aby stavba působila odhmotněným dojmem, je třeba 

vhodně zvolit takové materiály, které jsou schopny takový účinek vyvolat. Navíc takový

odhmotněný přístup není jediným způsobem, jak tvořit architekturu. Dnes je zároveň 

kladen důraz i na velmi hmotně působící stavby. Ty jsou tvořeny materiály, které si 

nekladou za cíl transparenci a propustnost, ale dbají na význam svých hmotných realit. 

Dematerializace ve smyslu ztráty a upozadění hmoty se nepotvrzuje. Jejím projevem je 

dnes jen propustnost a vizuální odlehčenost struktur staveb. Kontext staveb, ať už se 
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jedná o časový, materiální nebo o okolní prostředí, je v současné architektuře 

významnou složkou, která vstupuje do interakce se stavbou a tvoří její významy. 

1.4 Charakteristiky architektonické disciplíny

Charakteristiky uvedené v tomto bodě, jak už název napovídá, se týkají 

architektonické disciplíny jako celku, kdy nemluvíme přímo o stavění, ale o 

charakteristikách, které mají vliv na podobu této disciplíny. Jsou zde popsány vlivy, 

které v disciplíně panují a mají i na samotné stavění velký vliv. Oba dva následující 

body prošly časovým vývojem až k dnešní podobě, jejíž podmínky tvoří naši současnou 

situaci.

1.4.1. Kritický charakter

Architektura je disciplína, jejíž diskurz se velmi často odvíjí od kriticky pojatých 

referencí k existujícím stavebním praktikám. Takový charakter má především disciplína 

v dobách velkých převratů, kdy dochází k vyčerpání jedné architektonické tradice a na 

místo ní nastupuje nová. Již v úvodu práce bylo rozebráno, jak k takovým zlomům 

docházelo v průběhu dvacátého století. Ve chvíli, kdy jsou evidentní selhání určité 

stavební zvyklosti, je snadné ji napadnou z pozic jiné, nově vznikající, která se etabluje 

jako kritická a vymezuje se vůči té předchozí. Toto je tradiční praxe uvnitř 

architektonické disciplíny, která tak nestagnuje, ale je neustále revidována a 

podrobována tlaku inovací.

Ke střídání kritických a nekritických období docházelo po celé dvacáté století. 

Prvotní modernistické avantgardy nepostrádaly silný kritický náboj, který se obracel 

proti zkostnatělým strukturám společnosti a snažil se o vnesení nového, nekonvenčního 

způsobu života i skrze architekturu. Přes tento velmi kontroverzní počin, se směr 

etabloval jako charakteristický pro novou epochu a rychle se šířil celým světem, až se 

z něj stal celosvětový fenomén, o čemž svědčí i název takové architektury „mezinárodní 

styl“. Globální využití s sebou ale přinášelo i značná negativa. Jeho formy se staly 

univerzálními, nikoli adekvátními pro konkrétní prostředí, prefabrikace doprovázela 

tento styl na každém kroku, obrovské obytné lokality sídlišť plodily nové sociální 
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problémy atd. Modernistický mezinárodní styl se stal stylem potvrzujícím stávající 

situaci bez hlubší společenské ambice. Jeho kritický charakter byl dávno opuštěn, 

protože už neměl vůči čemu a za co bojovat. Proto se proti němu vzepřela nová kritická 

vlna, podobně opoziční, jako sama moderna ve svých počátcích. Byla to kritika 

z postmoderních pozic, jejíž nový kritický náboj nejen rozkládal moderní uvažování o 

architektuře, ale celkově tak stvořil nový směr. Vzhledem k vyčerpanosti moderny a 

potenciálu postmoderny byl nový směr přijat a etabloval se jako běžná stavební praxe. 

A opět došlo k tomu, co postihlo i předešlé období moderny. Kritický charakter byl 

odložen, protože kritiky už nebylo zapotřebí. Jenže při absenci kritického momentu se 

postmoderní praxe stala dosti plitkou formou, která se zaprodala do služeb úspěchu, 

bohatství a prosperity. Její formy neměly takový náboj, jako v prvních dekádách vzniku. 

Mnohé z nich se staly pouhými bezmyšlenkovitými aplikacemi formálních prvků. A na 

tuto situaci neváhala navázat další kritická praxe. Dekonstruktivivstická architektura25 si 

vzala za úkol znovu obnovit kritické gesto a nastolit ve společnosti takové stavební 

formy, které nejsou samozřejmým potvrzením situace, ale nabízejí množství pohledů a 

otázek. Vyčerpaná postmoderna byla napadena z pozic, z jakých kdysi i ona sama vyšla. 

Přes tuto zákonitost vývoje ale u dekonstruktivistické architektury nedošlo k tomu, aby 

se její kritické formy staly rozšířenými způsoby výstavby. Je to zřejmě kvůli její 

zvláštní povaze devastování strukturálních prvků staveb, které dovádí až do krajností a 

tak vytváří velmi nepřirozené formy. Možná se její kritický charakter stal až příliš 

kritickým. Její gesto bylo natolik afektivní, že ve vzteku deformovala vše, co 

deformovat šlo a když dostatečně vybila svou energii, tak zcela zanikla. 

Dekonstruktivistické období je docela krátkým a ne nijak výrazným počinem. Nikdy se 

tento směr neetabloval jako celospolečenská praxe a neměl ani takové ambice. Ale 

postmodernímu trendu s konečnou platností dekonstrukce naznačila, že jsou jeho dny 

sečteny. Po této poslední kritické vlně nyní zažíváme období klidu. Současná 

architektura je zcela prosta velkých kritických gest. Její umírněné vystupování souvisí 

také s jejím projektivním charakterem, protože chce-li přijímat, nesmí napadat.

Kritická architektura nechce jít s davem ustavených stavebních praktik a proto 

přináší nové způsoby a formy, které posouvají úhel pohledu na stavění a dávají nám na 

                                               
25 Někteří autoři řadí dekonstruktivistickou architekturu pod architekturu postmoderní a jiní ji vyčleňují 
jako samostatné stylově směřování. To nic nemění na jejím kritickém charakteru, který se obrací proti 
zaběhnutým postupům, ať už se jedná o kritiku vlastních postupů (v případě dekonstrukce jako součásti 
postmoderny) nebo kritiku předešlých stavebních postupů (v případě její autonomie od postmoderních 
trendů).
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výběr z přednesených možností. Jsou to aktivní gesta rezistence oproti ustavenému 

pořádku, který se snaží čas od času zpochybnit a ukázat na jeho slabá místa. Zároveň by 

ale taková kritická architektura měla přinášet dostatečnou alternativu k dosavadnímu 

způsobu výstavby. Takže musí být nejen kritická k ostatním formám, ale musí být i 

dostatečně silná v poskytnutí alternativ. Z tohoto důvodu nejspíše ztroskotala 

dekonstruktivistická snaha, která možná ani neměla ambici stát se celoplošným stylem. 

Její formy nebyly obecně přijatelné a vhodné jako běžná stavební praxe. Proto zůstala 

jen u svých kritických počátků a následně vyklidila prostor pro současnou poklidnou 

architekturu.

Současná architektura rezignuje na boje. Její charakteristikou není kritika, ale 

projektivnost, která je smířlivá a tichá. Není to architektura vyřvávající do okolí svá 

přesvědčení o správnosti či nesprávnosti určitých způsobů stavění. Raději mlčí a 

nechává uživatele vytvářet své významy.

Kritická a nekritická období se v disciplíně architektury přirozeně střídají. 

Architektonická disciplína v historii často stavěla na kritickém potenciálu, dnes ho ale 

nechává stranou a zabývá se raději projektivními praktikami. Přesto je kritika významný 

fenomén, který celou disciplínu i její praxi ovlivnil.

1.4.2. Absence velké Pravdy

Konec velkých vyprávění je i v sociologii známým konceptem.26 Pro 

architekturu nemá o nic menší význam. Stejně jako v ostatních disciplínách, i 

v architektuře se éra velkých příběhů rozpadá s koncem moderních časů. Nástup 

postmoderny přinesl roztříštěnou realitu mnoha pohledů a dnes je tato situace ještě více 

vyeskalovaná. Velké pravdy, příběhy a ideologie jsou nahrazený malými prchavými 

domněnkami. Jejich životaschopnost je mizivá, ale jejich význam je obrovský. Právě na 

ně je totiž orientována pozornost staveb. Ony mají šanci být zachyceny do jejich 

struktur a opět zapomenuty. Stejně jako v počítačovém virtuálním věku cítíme cirkulaci 

rychlých informačních toků, tak ani architektura nezůstává pozadu v takovém vývoji. 

Její charakter je dnes nakloněný příjmu rozličných pocitů, podmínek a kontextů, které

nejsou absolutní a ani architekturu svým působením absolutní neučiní. Taková ambice 

                                               
26 viz Lyotard „O postmodernismu“ (Lyotard 1993)
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prostě chybí a není možné ji nalézt. Individuální projekce, virtualizace, imaginárnost a 

jiné charakteristiky staveb brání tomu, aby byla dnešní architektura chápána jako 

absolutní. Podobné neabsolutno bylo vlastní již postmoderní architektuře. Její 

roztříštěnost pohledů, rozmanitost inspiračních zdrojů a mnohost využitých 

historizujících forem nemohla být poplatná jedné pravdě a jedné ideologii. Sice její 

zastřešující rámec byl charakterizován pozdním kapitalismem, ten ale nenabízel tak 

silný formativní vliv, kterému by architektura ve svých formách podlehla. Naopak, 

postmoderní situace je charakteristická chaosem nejednotných příběhů a chaos nastolila 

i ve stavebním formách. A dnešní situace je snad ještě roztříštěnější. Dnes si každý 

z nás přináší svou malou domnělou pravdu, kterou vkládá do stavebních struktur a 

struktury je ochotně přijímají. Tyto pravdy a příběhy nejsou ani v nejmenším objektivní, 

jsou to individuální pohledy na svět, které se propojují v tělesu architektury s její 

hmotnou existencí a opět rychle mizí.

Tyto dva poslední body z výčtu charakteristik se zabývaly architekturou jakožto 

disciplínou. Pro tu je mimo jiné charakteristické střídání kritických a smířlivých 

momentů. To má cyklický charakter, kdy se po určitých časových úsecích obměňují 

kritické a nekritické počiny v závislosti na vyčerpání stavebních forem. Necyklický 

charakter má druhá z vlastností, jíž je rozpad velkých jednotících vyprávění, která 

v současné architektuře nemají své místo. Tato charakteristika se od dob postmoderny 

stále stupňuje a dnes nabývá podoby relativizace a virtualizace závislé na uživatelích 

staveb.

1.5 Shrnující charakteristiky

1.5.1. Ochlazování architektury v termínech Marshalla McLuhana

Časté odkazy na teorie Marshalla McLuhana v předchozích částech textu souvisí 

s charakterem současné architektury, která je velmi dobře vystihnutelná skrze 

McLuhanovy teorie. Jak bylo uvedeno na případě neurčitého definování struktury 

staveb, nedefinovanosti prostorů uvnitř nebo vlastní projekce uživatelů do staveb, 
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architektura dnes často postrádá jasná vymezení a charakteristiky. Současná nízká 

definovanost architektury se odehrává jak na poli jejích struktur a prostorů, tak na jejím 

celkovém působení i na charakteru celé disciplíny, která ztratila vysoce definované 

kritické smýšlení. Teorie Marshalla McLuhana horkých a chladných médií je pro 

interpretaci takové architektury ideální. Jeho teorie byly rozebrány již v úvodu práce a 

proto nyní přejděme rovnou k jejich aplikaci na podmínky současné architektury. 

Kritický projekt architektury je spjat s horkým označováním, které lze též 

označit za afektivní. Oproti tomu projektivní architektura současnosti je spjata 

s chladným označením. Disciplína architektury se posouvá od kritického charakteru 

k projektivnímu a tím dochází k jejímu ochlazování. Vysoká definovanost kritické 

architektury je vystřídána nízkou definovaností architektury projektivní. Podání přesné 

informace skrze jeden kanál je vystřídáno nutností účasti diváka (uživatele), který skrze 

participaci s médiem dotváří jeho význam. Stavba se stává kompletní až v kontaktu 

s divákem a svým okolním kontextem. Bez nich je taková architektura neúplná. (Somol 

a Whiting 2011: 215 a 220) Může se pak snadno zdát, že „horká“ architektura je 

propracovaná a složitá díky svému ostrému vymezení, zatímco „chladná“ architektura je 

uvolněná a nenáročná. Architekti Robert Somol a Sarah Whiting vidí v chladném 

projektivním projevu přesvědčivost, ve kterou sami uvěříme, zatímco v horkém jsme o 

přesvědčivosti přemluveni médiem. Chladná projektivní architektura nám předkládá 

alternativy. (ibid.: 221) Kritická architektura „je horká, obtížná...je propracovaná, 

narativní, reprezentující neboli vyjadřuje vztah označování a skutečnosti“. (ibid.: 222) 

Oproti tomu je projektivní architektura „chladná, snadná...je situace s otevřeným 

koncem, který vyplývá z chladného působení bez vysoké definice, nabízí manévrovací 

prostor a vede k pocitu sounáležitosti...představuje scénáře...“ (ibid.) Chladná 

architektura těmito charakteristikami nahrává diverzitě, odmítá jednoznačná čtení 

významů a v jejich tvorbě je nesoběstačná. Její význam je věcí dohody a kompromisu, 

které vznikají interakcí s uživateli. (ibid.: 220) V tom spočívá příhodnost současné 

architektury pro naši dobu a společnost. Je to pro nás výhoda, nikoli nedostatek, protože 

máme prostředí, kde můžeme uplatnit svoje projektivní snahy, své neabsolutní pravdy a 

rozdílné světy našich myslí. 

Jak bylo uvedeno na příkladě Jeana Nouvela, architektura umožňuje imaginaci, 

je spjata s iluzí a skutečnost se propojuje s virtuálnem. Jedna ze složek bez druhé 

neexistuje ve své plnosti a celistvosti významů. Jeho stavby jsou charakteristické 
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nejednoznačností, množstvím úběžníků, možností výběru, křehkostí nestabilního, 

situační estetikou atd. (Nouvel 2009: 23-26) Z tohoto výčtu je patrný pomíjivý charakter 

významu takových staveb a možnost vytváření vlastních významů při kontaktu s nimi.

Současná projektivní architektura je tedy v McLuhanových pojmech chladným 

médiem, které má mobilizovat naše smysly a podněcovat uživatele k participaci. Není 

nám předkládána k porozumění, ale k možnosti participace na rozhodování jejích 

významů. Tyto významy nejsou neměnné, ale znovu a znovu se vytváří a o významech 

rozhodují sami pozorovatelé skrze svá hlediska. Architektura se stala aktivním 

organismem s mnoha alternativami. O významech se rozhoduje v mnoha nahodilých 

okolnostech. Význam se stal situačním a určeným pozicí pozorovatele vůči němu.27

Architektura se vzdala absolutní definovanosti a prioritou se jí stala mnohost 

alternativ. Interakce jejího kontextu a diváka se samotnou budovou je klíčovým prvkem 

při utváření jejího významu. Při takové způsobu vnímání staveb ale nejsme nikdy 

schopni dosáhnout absolutního, všeobecně platného vnímání, protože vjemy z budov 

jsou individualizované a závislé na konkrétním člověku.

1.5.2. Od kritické k projektivní architektuře 

O vyprázdnění kritického momentu bylo napsáno už dost v předchozích částech, 

proto zde nebude už dále rozebírán. Je to charakter, který dnešní architektura postrádá, 

není jí vlastní nic z kritických praktik předchozích stavebních trendů. Její 

charakteristika není kritická, ale je projektivní. Není to architektura, která by na nás 

působila plností svých výrazových forem, což má kritická tradice ve zvyku, ale nechává 

prostor společnosti, aby participovala na významech budov. Je to obrovský posun od 

horké architektury k její chladné podobě, která je neutlačivá a nekonkretizovaná. 

Projektivní architektura nám poskytuje své struktury, do nichž pasují naše projekce 

vlastních životních příběhů, našich nálad a způsobů chování. Jak uvádí jeden ze 

současných architektů Peret Zumthor: „Dobrá architektura by měla člověka prostě 

přijmout, zažít ho a nechat ho přebývat, ne se mu vemlouvat.“ (Zumthor 2013: 32) Pro 

dnešní dobu je takovouto „dobrou architekturou“ architektura projektivní. Ta vystihuje 

                                               
27 Více viz (Somol a Whiting 2002) – Autoři zde popisují teorie, při kterých je klíčové vzájemné 
postavení stavby a jejího pozorovatele. Jakákoli změna v tomto vztahu vede ke změně významu.
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naši současnou dobu a společenskou situaci a proto nám dokáže poskytovat 

odpovídající hmotné zázemí. 

2. Výsledky zkoumání

Snahy této práce podat částečný výčet charakteristik současné architektury a 

podívat se na jejich podstatu v širším vzájemném i společenském významu vyústil ve 

zjištění několika zásadních společných vlastností současných staveb. Ty se prolínají 

téměř všemi jejich dimenzemi. Vzájemné propojení těchto charakteristik bylo už 

v předchozích částech práce naznačeno. Nyní bude podrobněji rozebráno a shrnuto. 

Následující zjištění jsou hlavními trendy směřování současné architektury, jejíž definice 

a souhrnná charakteristika je těžko uchopitelná a ani v architektonických kruzích není 

zcela jednoznačná.

Současná architektura vykazuje známky projektivního trendu. Toto pojmenování 

se v souvislosti s dnešní architekturou částečně používá28 a její charakteristiky skutečně 

dokazují oprávněnost tohoto pojmenování. To evokuje určitou míru projekce, což 

přesně odpovídá zjištěným vlastnostem. Projekce se odehrává na mnoha úrovních. 

Začněme například úrovní obrazovou, vizuální, kdy povrchy a struktury budov přijímají 

oživení skrze virtuální média Dokonce jsou k takovému přijetí některé budovy doslova 

vytvořeny. Není náhodou, že výraz projekce implikuje takovéto promítání obrazu. Ale 

stavby nemusí přijímat pouze vizuální média. Mají schopnost komunikovat i s jinými 

virtuálními médii v podobě zvuku atd. Obrazové projekce ale také nemusí vznikat 

pouze virtuálními efekty. Do staveb může pronikat projekce okolního prostředí skrze 

povrchy fasád, které jsou také uzpůsobené takovému přijetí okolní krajiny. A ani toto 

splynutí s okolím nemusí být pouze vizuální, ale například i materiálové, kdy hmota 

budovy srůstá s hmotou okolního prostředí a to se s ní skrze materiály také prolíná. 

                                               
28 Použití tohoto označení je sporné. V publikacích o současné architektuře se občas objevuje – viz 
Mitášová - Oxymoron a pleonasmus I. (Mitášová 2011) a II. (Mitášová 2012) , ale jeho širší užití 
například na internetu lze hledat jen stěží. Internetové stránky v češtině toto pojmenování téměř vůbec 
neznají a anglicky psané uvádějí často jen vágní vymezení tohoto termínu. Daleko častěji se setkáváme 
s prostým označením „současná architektura“.
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Další známkou projektivnosti je schopnost staveb podněcovat a přijímat lidské chování, 

prožívání a interpretování, což je nejzajímavější část pro sociologické zkoumání. Ale 

ani ostatní charakteristiky nejsou sociologicky nezajímavé, protože účast uživatele je ve 

všech smyslech užití staveb tím klíčovým momentem. Jelikož i například vizuální 

projekce okolního prostředí do staveb se obrací svou formou k divákovi a uživateli a 

sděluje významy směrem k němu. Ale vraťme se zpět k projektivní charakteristice 

staveb, která vyvolává a akceptuje společenský život. Nedokončené formy současné 

architektury vyžadují interakci s divákem a jsou ochotny přijímat do svých významů 

projekce jeho vlastních zkušeností i nálad. Její materiály jsou dokonce schopny a 

ochotny přijímat lidský pohyb a jeho stopy, které se do hmoty staveb mohou obtisknout. 

Budovy jsou tímto pohybem, který se odehrává po dobu časového trvání stavby, 

obohaceny o další významy, které nadšeně přijímají. Projektivní je tato architektura i ve 

smyslu prostorovém. Často obsahuje nedefinované multifunkční prostory, které 

přijímají aktuální dění a nechávají se jím definovat. Podle toho, jaké dění je do prostoru 

dosazeno v daném okamžiku, vzniká dočasná definice onoho prostoru. Ale i ten lze 

artikulovat s užitím virtuálních efektů, nejen skrze společenské dění. Ty jsou prostorem 

přijaty k ustavení jeho nové kvality, ale mohou být kdykoli opět odstraněny nebo 

pozměněny. 

Projektivnost současné architektury se projevuje v mnoha dimenzích staveb. Jak 

je patrné z jejich výčtu, zahrnují oblasti virtuálních médií, vizuálních efektů, imaginací, 

přes psychické prožitky uživatelů a jejich pohyb v prostoru, až ke kontextu okolí staveb 

a jejich časového trvání. Každá z těchto složek, které mají šanci se do budovy promítat, 

zahrnuje jiné charakteristiky a je schopna v kontaktu se stavbou vytvořit různé 

významy. Každý z uživatelů si do interakce se stavbou přináší vlastní zkušenost a 

psychické pochody, které jsou natolik individuální, že jsou stěží přenositelné na jiné 

uživatele staveb. Jsou také velmi pomíjivé, protože vznikají a trvají jen při přímé 

interakci uživatele a budovy. V současné architektuře tak panuje obrovská míra 

relativizace a individualizace. Nejsou to ale negativní efekty. Je v nich skryt celkový 

význam projektivní architektury, která se obrací k aktivní účasti každého jednotlivého 

uživatele a k jeho individuální zkušenosti. 

Vztah architektury a společnosti je vzájemný. Na jedné straně my potřebujeme 

stavby, aby se měla kde odehrávat naše každodenní existence, na straně druhé stavby 

potřebují nás, abychom je užívali a vnímali jejich sdělení. Architektura minulosti vždy 
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společnost potřebovala k tomu, aby měla komu sdělovat své významy, aby ji i její 

významy měl kdo vnímat a měla se ke komu obracet. V dnešní architektuře došlo 

k posunu ve vztahu ke společnosti ještě o krok dál. Současné stavby společnost 

potřebují k tomu, aby spolupracovala na spoluvytváření jejích významů a účastnila se 

projekce do jejích struktur. Je to vztah vzájemné symbiózy. Obě strany tohoto vztahu se 

stávají hostiteli významů – uživatelé při kontaktu se stavbou hostí ve své psychice její 

významy a stavby zas ve svých strukturách hostí lidské projekce. Vztah hosta a hostitele 

přestává fungovat s ukončením návštěvy. Ale návštěvník je stavbou kdykoli znovu 

pozván k dalším interakcím. Dnešní architektura má charakter velkorysého hostitele, 

který dychtivě čeká na své návštěvníky, aby se zbavil nudy osamělosti a užil si nové a 

nové dialogy. 

Projektivní architektura je velmi společensky orientovaná. Je to zvýšení míry 

interakce architektury se společností. Společnost má nyní v této interakci větší váhu, 

protože není pouze přemlouvána hotovými významy staveb, ale podílí se na jejich 

spolutvorbě. Stává se rovnocenným partnerem vzájemné komunikace. Ale zároveň je 

vztah architektury a společnosti relativizován, jelikož interakce je mnohem více 

individualizovaná, protože závisí na konkrétním uživateli a jeho zázemí, které do 

interakce vkládá. Interakce a tvorba významů tak dnes ztrácí zevšeobecnitelnost. Stavby 

se sice v současnosti přibližují společnosti a podněcují její aktivní vstupování do tvorby 

významů staveb, ale tyto významy jsou oproti dřívějším dobám nohem více 

relativizované, nepřenositelné a těžko zevšeobecnitelné. 

Charakteristika dnešního architektonického směřování není určena konkrétním 

výrazovým repertoárem, jako v dřívějších dobách, ale právě jeho neúplností, která 

poskytuje současné architektuře zastřešující kategorii. Zažíváme rozpad významu, ale 

jeho hodnota je v současnosti dána právě jeho neurčitostí. Roztříštěnost mu neubírá nic 

na jeho důležitosti. Ba naopak, možná i díky jeho roztříštěnosti do několika sfér je jeho 

důležitost ještě posílena, protože je jeho účinek o to větší, když vyzývá ke spolupráci, 

nikoli jen působí.

S relativizací významů souvisí i jejich přenos do virtuálních sfér. Jejich zdroje 

nemusí být v dnešní architektuře pouze hmotné, ale pramení i z virtuálních a 

imaginárních sfér. Nehmotné složky se dnes ujaly spolupráce na tvorbě významů, což 

významy opět posunuje do neuchopitelných dimenzí a podněcuje jejich neabsolutní a 

pomíjivou existenci.
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Absolutní definici se ale dnes vyhýbají i stavby, které jsou zakotvené ve hmotné 

realitě. Dalo by se předpokládat, že s množstvím a opravdovostí hmoty se bude 

zvyšovat i úplnost definice staveb. V takových stavbách není moc prostoru pro virtuální 

světy a odhmotněné struktury. Je jim vlastní spíše plnost tvarů a křivek. Přesto i zde 

fungují podobné charakteristiky projektivní architektury. Takové stavby mnohdy nejsou 

tvořeny jako ukončená izolovaná jednotka, ale jako nepopsaná kniha, která čeká na své 

uživatele, až do ní vepíší svůj příběh. Materiály těchto staveb jsou ochotny přijímat 

trajektorie lidských pohybů v prostoru. A především, jsou schopny přijímat opotřebení, 

které užíváním vzniká. To jim dodává na osobitosti a doplňuje jejich jinak neutrální 

výraz. Záměrná neúplnost staveb spoléhá na projektivní procesy, které přimějí uživatele 

k interakcím a zanechání přirozených stop lidského pohybu v prostoru stavby. 

Nedefinovanost takových staveb dává opět větší míru spoluúčasti do rukou společnosti. 

Budova pod jejich náporem nestárne, ale zraje. A s tím postupně roste i její 

definovanost.

Dnešní architektura ale nečerpá ve svých projektivních praktikách jen z interakcí 

se společností. Vítaným prvkem, který dotváří významy staveb je i působení 

proměnlivých okolních podmínek. Okolí se promítá do struktur staveb, které ho v této 

interakci podporují. Prostředí tedy není jen prvkem ovlivňujícím tvorbu, případně formu 

stavby, ale aktivně vůči ní vystupuje po celou dobu její existence a vstupuje do jejích 

struktur.

Dnešní architektura díky svým projektivním vlastnostem ztratila kritický náboj. 

Ten totiž není slučitelný s takovým pojetím vztahu architektury a společnosti, který 

současná architektura nastolila. Kritika je momentem přesvědčování, přemlouvání a 

prosazování vlastních názorů. Projektivnost je přijetím diverzity a mnohosti. Jsou to dva 

odlišné póly vztahu architektury a společnosti, kdy na jedné straně jsou uživatelé 

přesvědčování o pravdě daných forem a v případě druhém jsou přizváni do interakce, 

aby spolupracovali na vytváření prchavých neabsolutních pravd. Je to opět moment 

relativizace, individualizace a nikoli absolutizace. Oproti kritické architektuře, která je 

mnohem více dogmatická než dnešní projektivní varianta. 

Projektivnost dnešní architektury je ztotožnitelná s McLuhanovým chladným 

médiem. Dává nám možnost vstupovat do jejích sdělení a participovat na významech. 

Oproti tomu kritická architektura je horkým médiem s vysokou definicí, protože je 

sdílná, dává nám plné významy a nenechá nás na nich spolupracovat.
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Závěr

Práce přednesla téma vztahu společnosti a jejího hmotného prostředí. Tímto 

hmotným prostředím je zde architektura. Předmětem zájmu byla hlavně architektura

současná, jejíž definice působí nejasně a stejně tak nejednoznačná je i její povaha. 

Z důvodu této nejednoznačnosti se práce ptá po významných charakteristikách současné 

výstavby, které by vypověděly více o situaci na poli architektonické disciplíny. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sociologický pohled na téma architektury, tak se práce 

snaží nalézt především charakter vztahu společnosti a architektury. V první řadě si klade 

otázky po povaze současné architektury, jejím širším společenském kontextu a změně 

vůči předchozím obdobím. Tyto otázky jsou v závěrečných zjištěních práce 

zodpovězeny na základě rozboru jednotlivých charakteristik dnešní architektury. 

Způsob, jakým se práce na téma vztahu architektury a společnosti dívá, není 

ztotožnitelný se sociologií bydlení. Zde jsou podstatnější účinky staveb, které jsou 

vytvářeny skrze výrazový repertoár. Významná je i vzájemná komunikace a interakce 

staveb a uživatelů, tvorba významů a vzájemné působení mezi architekturou a 

společností. Tento pohled si všímá všech složek architektury, které jsou pro společnost 

důležité. V tom je jeden z přínosů této práce. Nejenže uvažuje o architektuře jako o 

stěžejní součásti společenského prostředí, ale všímá si její výrazové složky i složky 

působení a účinků. Architektura je kromě hmotného prostředí i médiem, které má 

schopnost sdělovat nám významy. A tato vlastnost architektury nás přivádí 

k teoretickému pozadí, které je pro tuto práci naprosto klíčové. Je jím teorie médií 

Marshalla McLuhana. Jeho úvahy o horkých a chladných typech médií a o jejich vysoké 

a nízké definovanosti se velmi dobře hodí k interpretaci rozdílných stavebních praktik. 

Z toho důvodu jsou tyto teorie užity v práci nejen k pochopení jednotlivých 

charakteristik dnešní architektury, ale i k vyvození jejích obecnějších vlastností. 

V práci je nejprve rozebrána povaha vztahu architektury, jakožto hmotného 

prostředí, ke společnosti. Tento vztah je klíčový nejen pro architekturu, ale i pro 

společnost. Následně bylo vytyčeno období, kterému se práce věnuje. Tím je 

současnost, ale kvůli vlivům předchozích období se práce v některých případech vrací 

zpět do dvacátého století k moderní a postmoderní architektuře. Dále byl v úvodu práce 

přednesen teoretický rámec, jehož pohledem je téma rozebráno. Je jím zmíněný pohled 

na architekturu jako na výrazový prostředek, který je zároveň zakotvený v utilitárních 

funkcích společnosti. Tato povaha tak dává architektuře výhodu neustálé přítomnosti 
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v našich životech s možností na nás působit a sdělovat nám konkrétní významy. 

Z tohoto důvodu byly přizvány i teorie Marshalla McLuhana, které jsou v úvodu práce 

připomenuty. Jejich aplikace se pak prolíná celou prací. Po těchto úvodních částech 

práce přistupuje k rozboru sociálně relevantních charakteristik současné architektury, 

které tvoří hlavní kapitolu tohoto textu. Jsou zde představeny významné vlastnosti 

současné architektury, které mají velkou spojitost s oblastí společenskou. Jejich 

rozřazení do kategorií, které představují jednotlivé podkapitoly, je vytvořeno na základě 

společných vlastností těchto charakteristik. Je pak snazší pochopení způsobu, jakým se 

realizuje jejich vztah ke společnosti. V této části bylo zjištěno, že některé z fenoménů 

současné architektury je možné zahrnout pod pojem nízké definovanosti, který vychází 

z McLuhanových teorií. Další soubor charakteristik se týká interakce architektury 

s jejími uživateli, kde se McLuhanovy teorie také uplatňují. Stejně tak je to i u 

kategorie, pro kterou je charakteristický kontext staveb, a u kategorie, která se týká 

architektonické disciplíny. Závěrečné charakteristiky, vycházející z těch již zmíněných, 

uzavírají tuto část a přináší částečná zjištění o charakteru současné architektury. Ten je 

pak rozebrán především v závěrečné části textu, kde jsou diskutovány závěry práce 

plynoucí z představených charakteristik.

V práci bylo zjištěno, že dnešní architektura má projektivní charakter, jehož 

podstata je blízká McLuhanovým definicím chladných médií. Architektura je dnes 

médiem s nízkou definicí, která dává prostor k participaci (a projekci) uživatelů na 

dotváření jejích příběhů. Tímto je posílen vztah architektury a společnosti, kdy není 

vyžadována jen divácká pozornost pro vnímání účinků architektury, ale je třeba na 

vytváření účinků přímo aktivně spolupracovat. Bez této spolupráce je dnešní 

architektura nekompletní ve svých významech. Tato neúplnost architektury je ale 

záměrná. Jen díky ní je možné vytvářet podmínky pro projektivní techniky. Ty se 

projevují na několika úrovních. Počínaje projekcí svých vlastních zkušeností do 

neúplných výrazových repertoárů staveb až k hmotným stopám, které ve stavbách 

zanechává lidský pohyb.

Projektivnost je tedy hlavní zjištěnou charakteristikou dnešní architektury. Je to 

vlastnost, která je velmi nakloněná komunikaci různých médií, prostředí a uživatelů 

s hmotou stavby. Je to znak otevřenosti, neukončenosti, nedefinovanosti a 

neabsolutnosti. Díky ní mají uživatelé větší prostor pro uplatnění vlastních zkušeností a 

jiných skrytých obsahů mysli. Ty promítají do staveb, které je přijímají a dokonce i 
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podněcují jejich spolupráci. V projektivní architektuře dneška je proto mnohem větší 

prostor pro participaci společnosti.

Dalším zjištěním je tato narůstající síla vztahu architektury a společnosti. Ačkoli 

architektura a společnost vždy potřebovaly jedna druhou a vždy přicházely do vzájemné 

interakce, tak nyní je tento vztah posunut ještě o stupeň výš. Dnes je v architektuře 

vyžadována velká míra aktivní účasti uživatelů. Architektura vyzývá k účasti a přijímá 

společenské dění jako svoji nedílnou součást. Ale ačkoli je dnešní architektura více 

nakloněna společnosti, významy, které sděluje, se stávají více individualizované a 

vzájemně nepřenositelné. Neuchopitelnost významů je dalším zjištěním, které práce 

přinesla. Protože se aktuální podoba významů, které stavby sdělují, vytváří až při 

bezprostřední interakci s uživatelem, tak se stávají velmi individuálními, abstraktními a 

relativními. Jsou téměř nesdělitelné, neabsolutní a pomíjivé. Jejich trvání končí 

s ukončením interakce stavby s konkrétním uživatelem. K neuchopitelnosti významů 

přispívají i virtuální složky, které jsou k tvorbě významů přizvány. 

Další z podstatných zjištění práce navazuje na předchozí. Je jím rozpad 

významů, které architektura sděluje. Výrazový repertoár dnešní architektury je dost 

nejednoznačný a těžko popsatelný. Jeho charakter ale tkví právě v této nejednoznačnosti 

a neúplnosti, které dávají možnosti k projektivnímu vystupování dnešních staveb. 

Neurčitost významů je pro dnešní architekturu její hodnotou. 

Přínos práce spočívá hlavně v jejích zjištěních. Ta nejsou běžně diskutovaná a 

rozhodně nejsou samozřejmá. Vzhledem k tomu, že současná architektura je velmi 

nejednoznačná disciplína, tak se práce pokusila vnést alespoň do jejího vztahu ke 

společnosti trochu objasnění. Tento úkol se, myslím, povedl a bylo vysvětleno, jak se 

vztah společnosti a architektury v současnosti vyvíjí. V neposlední řadě je přínos práce 

významný v tom, že podporuje propojení více oborů – architektury a sociologie – a 

neuzavírá se do hranic pouze jedné z disciplín.

V závěru práce bylo zjištěno, že dnešní vztah architektury a společnosti, jaký byl 

v úvodu práce představen, je dnes ještě posílen o participaci a aktivní účast společnosti 

na vytváření úplných významů staveb. Toto zjištění je velmi významné vzhledem 

k tomu, že se práce zabývala sociologickým pohledem na téma architektury. Bylo by 

velmi zajímavé zabývat se tímto vztahem dále, nad rámec této diplomové práce, do 

které se hlubší rozbory, než jakých zde bylo dosaženo, nevešly. Doufám, že tato práce 

poskytne úvod do tématu a bude inspirativní pro případná další bádání v oblasti vztahu 
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současné architektury a společnosti. Byla bych velice potěšena, kdyby toto téma 

podnítilo zájem o další studium podobné tématiky, protože je velmi aktuální, atraktivní i 

společensky významné.
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Summary

This thesis deals with relation of society and its material environment. 

Architecture is one part of this everyday environment. Thesis focuses on current form of 

architecture. But it also goes back to 20th century and deals with modern and 

postmodern architecture. The main topic is character of current architecture with 

emphasis on its relation to society. The thesis is noticing influence of constructions on 

their users, their effect, transmission of meanings, communication and interaction with 

users. Principles of architecture are searched using examples of its socially relevant 

aspects. Theories of Marshall McLuhan are basic for this work. It is possible to use his 

division of media into hot and cool to describe contemporary and previous types of 

architecture. It was found out that contemporary architecture is cool and has a low 

definition. While previous architecture is rather hot and highly defined. It is related with 

critical character of past periods of architecture and today’s emptying of this critical 

moment. Projective character of contemporary architecture was detected. It is caused by 

possibility of user’s participation on constructions influence. Users are much more 

drawn into interaction with architecture than ever before. Their role on creating 

meanings of architecture is crucial. Now, however, architecture obtained new and 

stronger relation to society in comparison to past times. The relation is stronger, but 

meanings created on its basis are relativized and individualized. Architecture is not 

absolute in its meanings, but creates these meanings on the basis of relations with users. 

They bring own experiences into the relation with architecture and a new quality is 

formed in this way. Architecture stimulates an activity on jointly forming its meanings. 

This thesis brought characteristics of contemporary architecture which are related to 

society.
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