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Studentka Veronika Branišová si ve své bakalářské práci klade za cíl zmapovat genezi moderní 
architektury od konce 19. století po současnost, se zaměřením na práci vybraných klíčových 
architektů 1. poloviny 20. století. 

Celá práce má poměrně jasně čistě chronologicky stanovenou koncepci, počínaje 
okamžiky ovlivňující vývoj architektury 20. století, přes přehled architektonických stylů (včetně 
jejich významných představitelů), až k představení dvou současných architektů, kteří 
rozvíjeli/jí odkaz funkcionalismu.  

Kritické a diskutabilní místo nacházím v chybném zařazení některých architektů ke 
směru, ke kterému tak úplně nepatří. Konkrétně se jedná o skupinu funkcionalistických 
architektů (Le Corbusier, Mies van der Rohe,…), jenž jsou začleněni do kapitoly o purismu jako 
jeho hlavní představitelé, a naopak, osobnost Adolfa Loose se překvapivě nachází pod 
funkcionalismem. Adolf Loos měl zcela jistě význam pro jeho vznik, ale v první řadě byl čelným 
představitelem architektonického purismu. 

Další problematický bod spatřuji v koncepční nedůslednosti, která se týká řazení 
kapitol. Část pojednávající o F. L. Wrightovi se – zcela proti toku času – nachází před A. Gaudím 
a kapitola věnované současnému architektu M. Reynoldsovi stojí před F. Hundertwasserem. 
Proč? V případě, že v celkové koncepci práce je dodržována poměrně přísná chronologie, 
působí tato rozvolněnost, – která není v textu vysvětlena – rušivě a nejistě. V této kapitole, 
zaměřené na problematiku organické architektury, také postrádám výraznější akcentování 
styčných bodů (kterými může být ekologie?) s předními osobnostmi architektury 1. pol. 20. 
stol. u představitele „architektury odpadu“ M. Reynoldse. 

Kladně hodnotím závěrečnou kapitolu pojednávající o odkazu funkcionalismu dnes –  
jakým způsobem se tato tendence projevuje v díle některých současných architektů. 

Text práce však celkově nepřekračuje základní informační charakter. Bohužel zde 
postrádám původní informace nebo osobní zkušenosti, které by zajímavě obohatily nebo 
rozšiřovaly čistě suchý popis v učebnicovém duchu.   

Empirická část je pojata jako výzkum zacílený na žáky vyššího gymnázia. Zde studentka 
velmi dobře zúročila nově získané zkušenosti a informace, které aplikuje v dotaznících a 
v zadání praktické výtvarné tvorby. V dotazníku však spatřuji menší nadbytečnost v případě tří 
otázek (z celkových 10) směřovaných k obecným vědomostem o umění (funkce jeskynních 
maleb, soch egyptských vládců a náboženských vyobrazení v kostelech), které nikterak 
nesouvisí s architekturou. Závěrečné vyhodnocení dotazníků a ukázky žákovské výtvarné 
tvorby tvoří zdařilý závěr celé práce.     
 
 



Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

V Praze 29. 4. 2016                              Mgr. Jiří Hanuš 

 
  


