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Autorka v diplomové práci  navázala na dlouhodobější  zájem o tvorbu tohoto 

architekta a stavitele v regionu obce Černošice.

U  práce  je  třeba vysoce  ocenit  osobní  nasazení  autorky,  která  stavby  nejen 

objevila  a  lokalizovala,  ale  a  zejména dokázala  díky  kontaktu  se  stávajícími  majiteli  naše 

dosavadní minimální informace podstatně obohatit.

 Z metodologického  hlediska  je  dobré  propojení  této  objevné  práce 

s dlouhodobou  obdobnou  snahou  Šárky  Koukalové,  týkající  se  zejména  jejího  průzkumu 

Černošic a zejména obsáhlé práce o nedalekých Dobřichovicích.

Přehledné  a  dostatečně  informující  jsou  kapitoly  o  obci,  proměňující  se  ze 

zemědělské osady v místo určované výstavbou výletních vil zejména pražských vyšších vrstev 

Přehledná je i část věnovaná osobnosti stavitele a architekta, i když zde by bylo vhodné tento 

pohled prohloubit.

Jako nejpřínosnější  část  práce  hodnotím „reprezentativní  katalog“  vybraných 

staveb. Uvedena jsou veškerá základní data; výborná je přiložená plánová příloha, umožňující  

jednoznačnou lokalizaci všech zkoumaných objektů. Základní popis je doplněn samostatným 

hodnocením, kde diplomantka uvádí řadu zajímavých postřehů i souvislostí. Položka je často 

doplněna většinou poprvé opublikovanými historickými plány, prameny a literaturou. Není 



vinou autorky, že u některých objektů chybí popis interiéru, protože možnosti přístupů do 

soukromých vil jsou nyní velice omezené.

Katalog  doplňuje  tabulka  se  seznamem  všech  známých  staveb  sledovaného 

autora.

Problematickou  částí  je  ale  závěr,  kterým  by  měla  takováto  objevná  práce 

vrcholit. Již její rozsah odpovídá spíše obsáhlejší anotaci, maximálně resumé. Je velká škoda, 

že  diplomantka  nevyužila  množství  cenných  poznatků,  které  by  v závěru  propojila  do 

podrobnější charakteristiky Haklovy tvorby a jejího zapojení do dobového kontextu. Zde by 

zřejmě  stačilo  navázat  na  hodnotící  části  katalogových  hesel,  které  přinášejí  paradoxně 

daleko více informací i v této zobecňující rovině. Je škoda, že nebylo více pracováno například 

s dobovým  letákem  stavitele  Hakla  (viz  jeho  částečné  využití  v katalogu)  který  umožňuje 

právě vlastním výběrem realizací nahlédnout do jeho představ o jeho roli i ambicích v dané 

době.

V následujícím přehledu pramenů je nutno kladně hodnotit  práci  s  doposud 

nezpracovanými  archivními  fondy.  Poněkud  stručný  přehled  literatury  poukazuje  na 

připomínky k závěrečné kapitole i  k celé práci; totiž orientaci na samotné stavby bez větší 

snahy zařadit je do obecnějších dobových trendů. 

S uvedenými připomínkami rád doporučuji objevnou práci k obhajobě.
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