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Jak autorka v úvodu sděluje, věnuje práci tématu utváření veřejného prostoru, městského 
prostoru a městotvorné funkci architektury na přelomu 19. a 20. století. Tomuto tématu je 
v práci opravdu určitá pozornost věnována. Cíle práce, včetně vysvětlení, proč je tato práce 
utváření veřejného prostoru věnována, nejsou jasně formulovány a jsou v práci obtížně 

identifikovatelné. Není příliš zřetelné, čím chce autorka dosavadní stav poznání prohloubit, 
přítomnost jakého jevu chce prokázat či jaké kulturní fenomény interpretovat. 

V práci autorka nejprve prostor vymezuje, následně se zaměřuje na vývoj chápání prostoru, 
kde pojednává archaické období, tradiční kulturní období a moderní období. Jedná se spíše o 
schématické nanesení problematiky, které sebou nese určité simplifikace. Co například 

znamená výrok, že "město je především nositelem sociálního času" je velmi nezřetelné. 

V následujících pasážích se autorka věnuje nejprve městu 19. století a následně hnutím 
hledajícím nový architektonický výraz industriální epochy se všemi jejími pozitivy a 
negativy. Autorka v této souvislosti věnuje správně pozornost jak směrům snažícím se znovu 
oživit umění a řemesla, tak i tvůrčím uskupením, jež usilovaly o větší jednoduchost, 
funkčnost, pravdivost výrazu, racionalitu. Zmiňuje nejvýraznější světové i české osobnosti, 
popisuje jejich přístupy, programy, realizace. Závěr práce je především zamyšlením nad 
knihou Rostislava Šváchy Česká architektura ajejí přísnost: padesát staveb 1989-2004. 

Práce je rozsahově velmi skromná (79 stran). Má spíše přehledový charakter. Setrvává na 
povrchu jevů, kladení odborných otázek a odpovědí je spíše v náznacích, závěr práce neslouží 
účelu, kterému je u vědecké studie určen. Na druhé straně u práce oceňuji snahu o syntetický 
pohled, srozumitelnost textu a minimum překlepů a stylistických neobratností. Seznam 
literatury je přiměřený rozsahem. Možná však překvapí, že relativně kosmopolitní téma bylo 
studováno výhradně z české literatury. 

Navrhovaná známka velmi dobře - dobře, podle výsledku obhajoby. 
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