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Posudek diplomové práce

Karel Ksandr si za téma své diplomové práce zvolil pozoruhodné téma srovnání památkové obnovy dvou  
výjimečných staveb - Müllerovy vily Adolfa Loose a Tugendhatovy vily Ludwgia Miese van der Rohe. Obě  
stavby patří k nejvýznamnějším příkladům moderní architektury v Evropě, a obě dvě rovněž spojuje pohnutý  
osud, který jim i jejich stavebníkům 20. století přineslo

Práce začíná úvodem, v němž autor vysvětluje nejen výchozí teze své práce, ale také svou osobní aktivní  
účast  na obnově obou staveb.  Následně porovnává obě vily  z  hlediska jejich  historie,  architektonického  
konceptu  a  jeho  provedení,  osudů  po  roce  1938  a  konečně  jejich  stavu  před  obnovou,  která  mohla  
plnohodnotně  započít  až  po  roce  1989.  Následná  pasáž,  která  je  vlastním  těžištěm  práce,  podrobně  
analyzuje  postup průzkumů a obnovy obou staveb s  důrazem na vysvětlení  důvodů zvolených metod a  
postupů. V závěru práce přináší zhodnocení obou obnov a jejich porovnání s vybranými příklady obdobných  
památkových akcí v Evropě.

Zvolené téma je poutavé a v mnoha ohledech jedinečné. Význam obou realizovaných obnov je nesporný.  
Ksandrova pozice odborného garanta výzkumu obou staveb z předložené práce činí mnohem více, než jen  
popis jejich historie, záchrany a obnovy. Unikátní okolnosti, které zejména obnovu Müllerovy vily provázely,  
ještě zdůraznily zásadní roli,  kterou toto první „restaurování“ meziválečné stavby pro následné realizace  
znamenalo.  Metoda  SHP,  použitá  tehdy  pro  mnohé  nečekaně  na  relativně  mladé  stavbě,  zde  přinesla  
výsledky, které znamenaly zcela nový pohled na moderní architekturu a možné metody jejího zkoumání.  
Množství  originálních  prvků,  které  mohly  být  vzhledem  k  unikátním  okolnostem  při  obnově  použity,  z  
Müllerovy vily činí bez nadsázky unikát, který již patrně nikdy nebude možno z hlediska přístupu k obnově  
doopravdy napodobit. Obnova vily Tugendhat, která se odehrála o více než deset let později, měla - v jistém  
smyslu  –  snadnější  výchozí  pozici  a  tedy  i  "standardnější"  průběh,  který  však  byl  v  tomto  případě  
komplikován  nejen  horším  stavem  domu,  absencí  mnoha  prvků  původního  vybaveni,  ale  také  velmi  
problematickou skute

ností, že město se jako majitel vily se přes doporučení památkové péče rozhodlo oslovit koordinací prací  
běžnou stavební firmu a nikoli spole

nost specializovanou na restaurování památek. Tyto i mnohé další okolnosti Ksandr ve své práci podrobně  
rozebírá a vytváří tak plastický obraz, který každému umožňuje kriticky zhodnotit průběh i výsledek obou  
akcí.     

Dílčí  poznámky lze připojit  ke kapitolám věnovaným uměleckohistorickému hodnocení  obou vil.  Kapitola  
věnovaná literatuře by snad mohla být  rozšířena o několik  dalších prací,  které se vilami  nebo dobovou  
architekturou  obecně  zabývají.  Stejně  tak  by  si  zasloužila  trochu  rozšířit  literatura  věnovaná  oběma  
architektům, přičemž by bylo asi možno výklad dále prohloubit zasazením staveb do kontextu jejich díla.  
Poněkud nepřesně je citován "citát" Adolfa Loose (ornament je zločin namísto ornament a zločin). Velmi  
přesvědčivé jsou naopak pasáže, kde autor ukazuje nečekané inspirace obou staveb v historické architektuře.  
Nepříjemná, avšak v důsledku naštěstí nepodstatná je technická chyba, díky které byly ze seznamu citované  
literatury omylem odstraněny odkazy na stránky v jednotlivých citovaných publikacích. Tato chyba, která  
vznikla  při  finalizaci  práce  špatnou  interpretací  nejasně  formulovaného  citačního  úzu  katedry,  je  zcela  
dostatečně napravena skutečností, že jak všechny dosavadní verze (které autor tohoto posudku jako vedoucí  
práce konzultoval), tak text připravený k publikování v odborném tisku má ztracené odkazy v pořádku a  
kompletně uvedeny. 

"Paralelní  životopisy"  Müllerovy  a  Tugendhatovy  vily  představují  pozoruhodnou  a  v  mnoha  ohledech  
jedinečnou práci, kterou velmi rád doporučuji k obhajobě.
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