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„Elektrické domy“ – architektura a vybavení progresivních činžovních domů v Praze druhé poloviny 
30. let 20. století

Posudek bakalářské práce

Práce Nikoly Dvořákové je věnována pozoruhodnému fenoménu „elektrických domů“, které 
představovaly určité vyvrcholení předválečného dynamického vývoje nájemních domů v Praze. 
V úvodní části se autorka pokouší přesněji uchopit dobově sice užívaný, avšak z hlediska dějin 
architektury velmi široký pojem „elektrických“ nebo „elektrifikovaných“ domů.  Následuje analýza 
vlivu Elektrických podniků na vývoj pražské architektury, stručný přehled vývoje pražských nájemních 
domů, popis nástupu „elektrických domů“ a rozbor jejich vybavení a konečně tři vybrané realizace, na 
nichž je celý fenomén podrobněji představen. Výběr domů – řadová stavba, nárožní dům a dům-blok 
– byl zjevně založen na jejich urbanistické situaci a z ní vyplývajících různých možnostech aplikovat zde 
výše zmíněné architektonické i technické principy. V závěru práce autorka přináší letmé srovnání 
s možnými zahraničními paralelami a krátký závěr.

Téma práce je velmi slibné. Zjevný a sympatický je i zápal autorky, která detailně prošla vybrané 
realizace a zdokumentovala technické i architektonické prvky, které byly v jistém smyslu 
nejvýraznějším poznávacím znakem těchto výjimečných domů. Při komplexním zpracování práce však 
autorka zjevně narazila na určitá úskalí. Prvním z nich byl hned pojem „elektrických domů“, který – ač 
dobový – vystihoval sledovaný fenomén jen mlhavě. Z textu je znát, že skrytou rozpolcenost pojmu se 
autorce nepodařilo zdárně vyřešit ani během psaní předložené práce. Nejde samozřejmě o to, nalézt 
„ten správný“ výklad pojmu (který pochopitelně v takto jednoznačné podobě nejspíše neexistuje), ale 
spíše se jasně přiklonit k jedné z jeho variant a s tou pak pracovat. 

Určitá nerozhodnost je znát i ze zmíněného výběru staveb, respektive ze způsobu, jakým jsou 
vzájemně porovnávány. Vstupní „urbanistické“ výběrové hledisko se dále příliš neuplatňuje a domy 
jsou charakterizovány zejména jejich popisem a výčtem vybavení. Tyto – mimochodem velmi poutavé 
a užitečné partie – však ve výsledku nevytvářejí komplexní syntetický výstup, který by bylo možno 
použít při vzájemném porovnání. Medailonky architektů jsou velmi stručné a není z nich příliš zřejmé, 
jakou roli zde architekt jako tvůrce sehrál. Naopak velmi poutavé jsou pasáže o vlivu elektrických 
podniků na výstavbu domů a jasné důvody jejich koncentrace v Holešovicích a na Letné., stejně jako 
úvahy o souvislostech a paralelách výstavby malometrážních bytů a luxusních nájemních domů ve 20. 
a 30. letech.

Předložená práce přináší velké množství pozoruhodných informací a postřehů. Jakkoli je zřejmé, že 
v případě charakteristiky a hledání souvislostí celého fenoménu by bylo možno jít ještě o něco dále, 
lze říci, že autorce se zde podařilo otevřít a poprvé podrobněji uchopit téma, které vrhá nové a 
pozoruhodné světlo na velmi důležitou oblast architektonické tvorby druhé poloviny 30. let. Práci 
proto rád doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 1.9.2014.
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