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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Téma práce bylo zkonkretizováno. Po hlubším prostudování problematiky bylo rozhodnuto, 

že se práce bude soustředit na makedonskou národní identitu ve spojitosti 

s architektonickým vývojem Skopje. Cílem práce se stala analýza vztahu mezi prostorem 

centra Skopje a makedonskou národní identitou. Konkrétně byly zvoleny dvě zásadní 

události, na kterých bude tento vztah zkoumán, a to obnova města po zemětřesení v roce 

1963 a architektonický projekt "Skopje 2014". Práce si klade za cíl prozkoumat prezenatci 

makedonské národní identity v prostoru města a také jak s ní bylo v rámci přestaveb 

nakládáno. Cílem je prozkoumat architektonické a urbanistické aktivity a analyzovat, v jaké 

formě byla makedonská národní idnetita skrze tyto aktivity konstruována.  

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Z časového hlediska došlo k upřesnění, na která období se konkrétně práce bude soustředit. 

Byly zvoleny dva zásadní momenty, přestavba po zemětřesení v roce 1963 a projekt "Skopje 

2014". Zkoumána jsou především šedesátá léta 20. století a následně období od roku 2010, 

kdy byl vyhlášen architektonický projekt "Skopje 2014". Teritoriální vymezení zůstalo 

stejné, práce se soustředí na hlavní město Makedonské republiky, Skopji.  

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

V návaznosti na provedené změny, byla struktura upravena následovně:  

1. Úvod 

2. Teoretická část 

-vymezení termínu národní identity 

-spojitost mezi národní identitou a prostorem 

3. Historický kontext  

-stručné uvedení do problematiky tzv. makedonské otázky 

-kontext urbanistického vývoje Skopje 

4. Přestavba po zemětřesení v roce 1963  

-průběh přestavby, hlavní plány, spojitost s makedonskou národní identitou  

5. Projekt "Skopje 2014" 

-charakteristika projektu, jeho realizace, obsažený výklad makedonské národní identity 

6. Závěr 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Metodologická koncepce práce se ujasnila v návaznosti na definování dvou konkrétních 

případů, které budou zkoumány. Metodou je kvalitativní analýza, která se nově soustředí na 



prozkoumání primárních zdrojů, tedy architektonických a urbanistických plánů na 

přestavbu Skopje po zemětřesení a dostupných zdrojů o výstavbě v rámci projektu "Skopje 

2014". Zdroje o přestavbách jsou kriticky analyzovány, důraz je kladen na urbanistické 

politiky, architektonický styl, symboliku výstavby a podobně.  

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Nově byla zpracována literatura soustředící se na problematiku národní idntity a její 

konstrukce. V návaznosti na tuto literaturu bylo ujasněno chápání a pojímání národní 

idnetity v práci. Po tomto kroku také došlo ke specifikaci, která kritéria budou zkoumána 

v rámci přestaveb. Pomocí tohoto náhledu je nahlíženo na zdroje o samotných 

rekonstrukcích města. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

-konkretizace tématu (posun od obesnějšího a širšího tématu směrem ke konkrétněji 

vymezenému tématu, které se soustředí na dvě časově vymezená období) 

-změna cíle práce (zcela novým cílem byla zvolena analýza spojitosi mezi makedonskou 

národní identitou a prostorem města) 

-pokrok v prostudování zrdojů ohledně přestaveb 

-nastudování literatury  
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