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M. Myhalyna pochází z Užhorodu a po celou dobu studia na FHS se zajímal zejména o historický vývoj  

evropské  architektury a urbanismu, z těchto předpokladů tedy postupem času  vyplynulo i téma jeho 

bakalářské práce. I když zadání nezní nijak komplikovaně, už dopředu bylo jasné, že bude nutné 

soustředit a utřídit velké množství  informací ze zdrojů různého typu a úrovně, protože doposud 

nebylo toto téma v takovém rozsahu zpracováno. Student byl tedy veden k tomu, aby vyhledával a 

třídil informace získané z textových pramenů i literatury, analyzoval  stavby samé i relevantní  

obrazový materiál a kriticky  posuzoval možnosti využití a kvalitu jednotlivých zdrojů. Ke svému 

tématu nalezl v Národním archivu v Praze pouze materiály užhorodské pobočky Spolku 

československých inženýrů a architektů, ale žádné další relevantní.  V této fázi práce postupoval 

samostatně, kreativně a trpělivě, i když  těžce nesl, že ne vždy výsledky odpovídají  vynaloženému 

úsilí a učil se vyhodnotit i negativní zjištění. 

Vzhledem k tomu, že se v současné době nemůže vrátit na Ukrajinu, tak v ukrajinských archivech  

bádat nemohl a měl k dispozici pouze zprostředkovaná zjištění, že k jeho tématu nejsou prameny 

dostupné. Pozůstalost v jeho práci zmiňovaných architektů byla již vesměs dříve zpracovaná jinými 

autory a jejich užhorodské působení bylo jimi  buď přehlédnuto  nebo  jen zmíněno, nikoli rozvedeno, 

nebyl k archivnímu výzkumu tímto směrem veden.  Z dosavadních zjištění  o jejich celkové pracovní 

zaneprázdněnosti v daném období také překvapivě vyplynulo, že buď v Užhorodě vůbec nebyli a 

nebo jen krátkodobě a své plány dělali „od stolu“ . Stavby pak většinou vedly stavební firmy. Tyto 

okolnosti, které většinou unikaly pozornosti autorů publikací různého typu, které měl student 

k dispozici, by vyžadovaly podrobnější archivní průzkum přímo v Užhorodě a to nebylo možné. I tak 

však studentovo  přímé poznání  jednotlivých staveb v kontextu místa pomohlo k vytvoření celkového 

přehledu o rozvoji města v dané době, který pak zasadil do stručného přehledu politického a 

historického vývoje.  Škoda jen, že  kapitolu o urbanistickém vývoji  Užhorodu zpracoval pouze jako 

přehled staveb a pominul prostorový vývoj města,  jeho vazbu na dálkové komunikace a okolní 

krajinu (přírodní podmínky), nezmínil se u schématu uliční sítě, o významných uzlech urbanistické 

struktury a postupném vývoji od hradu, hrazeného města k většímu celku atd. Chybí i údaje o počtu 

obyvatel. 

Oceňuji však, že  ve své práci  využil znalost kontextu architektonického vývoje v Praze – v českých 

zemích. Dobře se orientoval  v rozpoznávání slohových znaků a byl schopen  učinit závěry i z 

komparace zatím autorsky neurčených staveb s autorskými  díly  českých architektů.  Je zřejmé, že 



nejen základním východiskem, ale i podstatným přínosem  této  práce je katalog užhorodských 

staveb z tohoto období  a zúčastněných  architektů, který student postupně utvářel,  upřesňoval a 

doplňoval dobovým obrazovým materiálem.  Při jeho tvorbě také postupně formuloval otázky, 

kterými se pak zabýval  v poslední kapitole své práce. Na základě svých dosavadních  historických  

znalostí se snažil na příkladu užhorodských staveb osobitě řešit složité otázky vztahu  mezi politikou a 

architekturou a sledovat jak konkrétní stavby vyjadřují  ve specifickém prostředí Užhorodu a 

v podmínkách tehdejšího Československa v rámci poválečné Evropy  představy o vztahu národa  a 

státu. V této poslední kapitole sice zdůraznil hlavní téma své práce – zhodnotil význam působení 

českých architektů v Užhorodu – ale práci chybí vlastní závěr.  

 

Práci Martina Myhalyny doporučuji k obhajobě a s přihlédnutím k tomu, jak překonával jazykovou 

bariéru, iniciativně vyhledával a soustředil materiál ke své práci a byl schopen svou zkušenost i zájmy 

zasadit  do  relevantních kontextů,  ji hodnotím v rozsahu 1-2. Doporučuji, aby při její obhajobě  

přednesl vlastní závěr, ve kterém by shrnul svá pozitivní i negativní zjištění i případnou další 

perspektivu takto zaměřeného bádání. 

 

PhDr. Blanka Altová Ph.D  

V Trstěnici u Litomyšle dne 11.8. 

 

 

 

 

 

 

 


