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POSUDEK ŠKOLITELKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Mgr. Petr Měchura byl přijat do kombinované formy doktorského studia oboru Kulturologie 

studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury na FF UK v Praze 

v akademickém roce 2008/2009.  

 

V souladu s harmonogramem úspěšně splnil následující studijní povinnosti předepsané 

individuálním studijním plánem: 

Oborová zkouška: teorie kultury a specializace − 24. 9. 2009 

Veřejná přednáška – 10. 9. 2009 

Filozofie – 9. 8. 2010  

Ruský jazyk – 12. 10. 2011 

Státní doktorská zkouška – 5. 9. 2012 

 

V průběhu doktorského studia Mgr. Petr Měchura sbíral a zpracovával teoretické prameny, 

které využil k sepsání disertační práce a také promítl do své publikační činnosti, jako jsou 

například studie Oprava střechy a průčelí Královského letohrádku na Pražském hradě 

(Zprávy památkové péče, 2012) nebo Vycházka na téma kašny v areálu Pražského hradu 

(Časopis Společnosti přátel starožitností, 2015).  

 

Obecně lze konstatovat, že Petr Měchura splnil všechny studijní povinnosti a v souladu 

s harmonogramem odevzdal disertační práci.      

 

 



TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Předložená disertační práce Úpravy Pražského hradu v období první republiky představuje 

původní teoretický text. V disertační práci doktorand předkládá rozbor jedné z nejmladších 

etap vývoje Pražského hradu, která je spojena se vznikem nového demokratického státu a 

obdobím první republiky vymezeném léty 1918–1938. Neopomíjí však ani nejbližší období 

předcházející roku 1918. Charakteristickým rysem disertační práce je snaha poznat stavební 

aktivity, jejichž výchozí zadání a cíle byly rozdílné. Důraz je kladen proto na tři okruhy 

reprezentované vůdčími osobnostmi − architekty a staviteli, Kamilem Hilbertem, Josipem 

Plečnikem a Karlem Fialou. 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Doktorand naplnil cíle, které si v disertační práci stanovil. Dokázal zhodnotit významné etapy 

vývoje areálu Pražského hradu. Dále předložil, jak rozdílný přístup k historické architektuře 

ovlivnil konkrétní úpravy, stavební obnovu či restaurování architektury, a jaký vliv měl na 

výslednou podobu areálu Pražského hradu. V českém prostředí představuje předložená 

disertační práce autorský příspěvek, který svým badatelským charakterem vhodně odkrývá 

nové skutečnosti v problematice jedné z nejmladších etap vývoje Pražského hradu.  

 

 

 

V Praze 6. 5. 2016                                                         PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 


