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Kolegyně Marie Urbanová zvolila pro svou diplomovou práci téma mi
mořádně obsáhlé a obtížné: Rozhodla se zkoumat město jako nejkomplexnější 
výtvor lidské kultury, navíc nikoliv jako statický objekt, ale v dynamické pro
měnnosti, kterou přineslo 20. století. Instrumenty, které pro zpracování volí, 
úlohu nezjednodušují, ale ještě komplikují: Jako klíč ke vstupu do problematiky 
je zvolen městský veřejný prostor a funkce architektury při jeho vytváření. Jako 
klíč k výkladu proměn architektury a jejího městotvorného potenciálu pak di
plomantka zpracovala její kontext: Hmotnou kulturu zde zastupuje užité umění 
prvních desetiletí 20. století. Soustředění na české město a český kulturní a 
umělecký kontext architektury znamená jen položení akcentu, nikoliv redukci, 
všechny domácí projevy jsou důsledně vykládány v kontextu minimálně ev
ropském. Každé se čtyř vzájemně propojených témat by stačilo na samostat
nou práci. 

Ambice komplexnosti znamená interdisciplinární charakter práce. Jeho 
záběr sahá od filosofie přes sociologii kultury a umění po speciální subdisci
plíny dějin umění. I samotný pohled na bibliografii ukáže, jak dlJkladně diplo
mantka svou práci podložila. Literatura všech disciplín, které se na výsledné 
interdisciplinární syntéze podílejí, je vybírána způsobem, svědčícim o bez
pečné orientaci. Diplomantka tak dokázala využít i aktuální literatury nejen 
jako zdroje věcných poznatků, ale zpracovat také její podněty teoretické a 
metodologické. Názorně to ukazuje například užití Šváchova konceptu české 
přísnosti, jediného pokusu o důkladně podložené pojmenování esenciálních 
charakteristik české architektury posledního století. Diplomantka jej opráv
něně zvolila i jako kompoziční prostředek, dovolujícího svést doširoka rozvinutý 
výklad k závěru. 

Netvrdím, že naplnění velkorysé ambice je prosto problémů. Text neu
tají, že ač se diplomantka suverénně vyrovnala s problémy odbornými, kom
poziční zvládnutí tak rozsáhle koncipovaného výkladu namáhalo její schop
nosti na samu mez. Výsledný tvar tak sice nepostrádá jako celek přesvědči
vost, vnitřně ale není kvalitativně plně vyvážený. Respektuji ale v hodnocení, 
že skutečně nejde o problém odborný, ale pouze literární. Obraz, který diplo
mantka podává, je díky autorčině invenci a erudici dostatečně plastický a 
inspirativní. Diplomovou práci Marie Urbanové Hranice mezi starým a novým. 
Město a česká kultura časné moderny plně doporučuji k ob,hajopě. 
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V Praze 24. 1.2007 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


