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Ve své bakalářské práci se Veronika Branišová zabývá tématem architektury 
první poloviny dvacátého století a jejích zásadních tvůrců. Modernistickou 
architekturu ve svém textu probírá v rámci několika okruhů (podstatné 
momenty pro její vývoj a následně pak medailony jednotlivých architektů 
členěné dle jednotlivých stylů). Na konci své historické exkurze pak autorka 
na příkladu několika tvůrců prezentuje i další vývoj v druhé polovině 20. 
století. Práci uzavírá její empirická část vzniklá na základě práce se skupinou 
středoškoláků. Ta se skládá z vědomostního průzkumu znalostí moderní 
architektury prostřednictvím testu a jeho reflexe a z následné práce na 
modelu vlastního projektu domu.  
 
Autorka v první části práce dokázala shromáždit řadu podstatných poznatků 
z vývoje moderní architektury. Využila k tomu evidentně adekvátní odbornou 
literaturu a další zdroje.  Jako problematické se může jevit členění architektů 
do stylových okruhů, které ne vždy odpovídá obvyklému vymezení (např. 
purismus a funkcionalismus), či je někdy poněkud tematicky i formálně až 
moc široké (organická architektura). Snaha autorky o systematizaci 
sebraného materiálu v tomto ohledu poněkud pokulhává. Možná se měla víc 
soustředit na vlastní interpretaci a vyjít přitom ze zúženého výběru materiálu 
(třeba několika zásadních děl v zadání uvedených architektů). V kontextu 
bakalářské práce autorka jistě prokázala svoji schopnost integrovat získané 
poznatky do homogenního textu, nicméně zde chybí komplexní poznámkový 
aparát. Ten se vyskytuje jen v případě citací a neumožňuje tak přímo oddělit 
z jiné literatury převzaté informace od myšlenek přímo formulovaných 
autorkou. 
 
V empirické části práce autorka svým výzkumem znalostí středoškoláků 
prostřednictvím testu navazuje na své projetí první části. Pedagogicky 
zásadní pro ni je přiblížení kontextu vývoje moderní architektury na základě 
znalostí podstatných faktů, momentů a osobností. Poslední část, v níž 
si studenti mohli vytvořit vlastní projekt domu, se však naopak obrátila 
směrem k výtvarné aktivitě. Některé výtvory studentů jsou jistě zajímavé (lze 
chápat časové omezení které na svoji práci studenti měli), nicméně mi zde 
možná chybí větší koncepční provázanost s teoretickou částí práce, v níž jak 
již jsem naznačil, poněkud postrádám systematičtější  přiblížení principů 
architektury, které by pomohlo k hlubšímu pochopení architektonického díla a 
jeho vzniku. I přesto však práce splňuje požadavky.   



 
 
Nakonec pokládám autorce doplňující otázky: 
 
1. Napadá Vás nějaké inovativní a zlomové využití materiálů a technologií 
v architektuře 2. pol. 20. století, které přináší podobnou převratnou změnu 
jako ty vámi popisované v 1. pol. 20. století?  
 
2. Nenapadly Vás během přípravy vašeho projektu i jiné možnosti jak přiblížit 
dospívající mládeži architektonickou práci a estetické hodnoty architektury 
(méně založené na faktografii)?  
 
 
 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze 3. 5. 2016                                                                Mgr. Viktor Čech 


