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Posudek bakalářské práce

Téma, které si Nikola Zahrádková pro svou bakalářskou práci zvolila, je zdánlivě snadné: rané období 
tvorby Otakara Novotného, tedy architekta, jehož život i dílo jsou v základním přehledu poměrně 
dobře zpracovány a jehož stavby bývají velmi jednoznačně stylově kategorizovány a hodnoceny. Bližší 
pohled na téma však ukazuje, že výsledek volby je nejen mnohem složitější, ale také nepoměrně 
zajímavější, než by se na první pohled mohlo zdát. Přes veškerou dosavadní uměleckohistorickou 
pozornost, která byla Novotnému po zásluze věnována, zatím schází jeho kompletní recentní 
monografie, takže se jeho dílo většinou omezuje na několik vybraných „ikonických“ realizací, které 
nemohou ani zdaleka vystihnou šíři jeho talentu a záběru.

Autorčin podrobný pohled na Novotného tvorbu z let 1900-1914 přináší barevný a mnohovrstevnatý 
obraz, který je odrazem pozoruhodného architektonického hledání. V jednotlivých kapitolách, 
věnovaných postupně reflexi pražské architektury kolem roku 1900, Novotného rodinným a vilovým 
stavbám, mimořádné zakázce Štencova domu a pozoruhodným budovám sokoloven v Holicích a 
v Rakovníce, je podrobně představena nejen architektura jednotlivých staveb, ale i jejich možná 
teoretická východiska, založená na analýze dobových architektonických úvah. V závěru práce je 
podrobně analyzován mnohokrát zmiňovaný vztah Novotného staveb k soudobé holandské 
architektuře, přičemž je zde představen nejen fenomén „cihlové“ architektury, ale rovněž způsob, 
jakým při její aplikaci uvažoval její hlavní představitel H. P. Berlage, jehož lze na základě vyřčených tezí 
skutečně považovat za hlavního inspirátora Novotného architektonické proměny. 

Zvláštní zmínku si zaslouží skutečnost, že práce je napsána velmi zralým a vyrovnaným způsobem. 
Práce s literaturou i samotný jazyk práce mají kvality, které lze běžně spojit spíše s prací magisterskou, 
a to ještě zdaleka ne s každou. Jakkoli lze  připojit některé dílčí poznámky (myslím, že mnohem více by 
mělo být řečeno o vztahu Novotný – Kotěra, Novotného tvorba by si zasloužila alespoň základní 
srovnání s tvorbou jiných významných dobových architektů, jako byli Gočár nebo Janák, raný 
„secesní“ jazyk Novotného staveb bude mít asi i jiné kořeny než jen Kotěrovy stavby a ideje atd.), 
práce skvěle naplnila svůj účel a měla by být v koncentrované podobě publikována v odborném tisku.

Krátce řečeno: předložená práce mě moc potěšila a s radostí ji doporučuji k obhajobě.
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