
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Erika Švamberka, Vývoj klasického jazyka 

architektury na příkladu Prahy v období 18. – 20. stol.

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem v českém prostředí tímto přístupem ne příliš 

probádaným. Zkoumá dějiny klasické architektury, jako dějiny klasického jazyka. 

Architektura jako jazyk. Jde o pojetí, které má v dnešní době vyhroceného zájmu o identitu 

velkou šanci získat si zájem široké kulturní veřejnosti. Autor předkládané práce přistupuje 

k obecnému tématu pomocí konkrétních českých příkladů.

Práce je dobře rozvržená, logicky postupuje od úvodu, představení metody, vysvětlení pojmů 

až k přehledu jednotlivých staveb od baroka po začátek 20. století. Příklady jsou vhodně 

volené, jasně z nich vysvítá, co mají ilustrovat. Tato řada příkladů tvoří samé jádro práce a 

také vlastní, intelektuální výkon a přínos předkládané práce. Ne ve všech případech se věnuje 

stejně pozornosti interiéru jako exteriéru, to však vyplývá z povahy jednotlivých staveb a 

okolností, ke kterým se vztahují. Autor také v některých případech nedojde k jednoznačnému 

výsledku, jako v případě Strahovské knihovny (jejího průčelí). To je ale logické, je třeba to 

ocenit a je dobře, že text předvádí nerozhodnutelnou ambivalentnost stavby. 

Pochopitelně je možné nalézt několik míst, kde lze nesouhlasit. Tak zarazí zbytečné slovo 

„pouhý“ ve větě „Le Corbusier řekl, že dům je pouhý stroj na bydlení.“ S. 22. Je možné, že 

autor nalezl někde takové tvrzení. Kdyby ho ocitoval, padla by tato nemístnost na hlavu

autora citátu, takto zůstává na jeho hlavě.

Pokud by se téma mělo nějak rozšířit (například v magisterské práci), bylo by nasnadě šířeji a 

systematičtěji porovnat vývoj v Praze a v dalších městech či regionech. Např. Praha a Čechy 

versus Morava a např. Brno, orientované jednoznačněji na Vídeň, nebo Čechy versus 

Bavorsko či Sasko. Výsledky by mohly být velmi zajímavé a překvapivé.

Je nutné jmenovitě ocenit samostatnost Erika Švamberka, téma si sám našel, vybral, 

promyslel pojetí a postup práce a pak vše i zrealizoval. Práce s literaturou i její volba jsou na 

úrovni. Pracuje převážně s cizojazyčnou literaturou. Sám navíc přeložil několik citátů.

Vzhledem k řečenému navrhuji hodnocení výborně (1).

V Praze dne 12. září 2016

Jiří Tourek, Ph.D.


