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Práce (71 stran textu, 44 stra příloh) se zabývá tématem, které bylo již 

mnohokrát z různých úhlů pohledu zkoumáno. Přes to se autorce podařilo objevit oblast, 

která doposud stojí na okraji zájmu. 

V práci je krátce představen mezinárodní kontext, pozornost je samozřejmě 

věnována rozhodující (a až uhrančivé) Teigeho vůdčí činnosti, která ale zastiňuje řadu 

dobových, obsahově srovnatelných prací. Minimální byty vycházející ze sociální 

politiky státu i dalších institucí plně korespondovaly s dobovými názory převážně 

levicově orientovaných tvůrců i teoretiků. 

Následuje zajímavý exkurs do politiky Prahy, která zejména ve 30. letech řešila 

palčivé sociální problémy. Následuje hlavní část práce, kde Kateřina Helikarová sleduje 

podrobně zadání, průběh soutěží a následně i částečnou realizaci výstavby na „Zelené 

lišce“. Tato část je zcela originální a přináší řadu doposud neznámých informací. 

Autorka čerpá z příslušných archivů, dobového tisku i vlastního průzkumu na místě, 

který by ale bylo patrně vhodné rozšířit. Ocenit je třeba i zájem o současný stav a 

podobu určenou mnohdy rasantní obnovou. Je otázkou do jaké míry lze dnes ještě nalézt 

originální řešení, případně s částí původního vybavení sledovaných bytů. Zmíněný 

průzkum na místě by byl přes svoji nepochybnou náročnost jistě zajímavý a nesmírně 

záslužný.

Tato heuristická část je nesporně přínosná a otevírá mnohé další možnosti. 

Zklamáním je pak závěr celé práce. Na necelých dvou stranách lze totiž uvést jen 

nejobecnější tvrzení, někdy až v podobě zavedených klišé. Jakoby se diplomantka 

dostala do časové tísně a práci odpovídající završení již nestačila vypracovat (?). 

Předložený elaborát by nepochybně odpovídal velice dobře zpracované a bezesporu 



kvalitní bakalářské práci. Pro práci magisterskou je však očekáván právě v závěru 

uplatněný širší hodnotící záběr. Ten by se mohl věnovat řadě otázek, které jsou 

v různých úsecích textu poměrně dobře pojmenovány. Nabízí se podrobnější analýza 

dispozice a její srovnání se zahraniční tvorbou. Zajímavé by nožná bylo i sledování 

mladších osudů až do současnosti, což bylo v závěru práce naznačeno.  Posuzované 

práci však chybí zejména přesah mimo zvolené území. Komparační část a z ní 

vycházející, podrobněji rozvedený a argumentačně podložený závěr je jen velice mlhavě 

naznačen.

Diplomní práce je napsána stylisticky dobře, formální členění je odpovídající, 

konečná redakce by ji ale jistě prospěla.

Závěr:

Práci s uvedenými výhradami doporu

uji k obhajobě zejména pro její heuristickou, dobře a přehledně zpracovanou část 

doprovázenou vhodnou obrazovou a plánovou dokumentací.

V Praze, září 2015     Ing. Per Macek, Ph.D.


