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ne

Téma práce Barbory Hornokové je zaměřeno na urbanismus města Telče, renesanční podobu
jeho náměstí a jeho domů. Pro lepší uchopení této problematiky bylo autorce doporučeno, aby
provedla srovnání s o něco starším městem Pardubice, k jehož zásadní renesanční přestavbě
došlo v průběhu první třetiny 16. století. Autorka práci sice konzultovala, ale s větším
rozsahem textu přišla příliš pozdě na to, aby bylo možno ji směřovat k hlubší analýze zde
probíraných staveb či jevů (zvl. výzdobu městských domů, urbanismu, teorií architektury).
Struktura práce je zvolena s ohledem na srovnání dvou měst logicky, slečna Hornoková
postupovala od přiblížení historického vývoje obou měst, přes historické osobnosti spjaté s
jejich výstavbou, až k jejich urbanistickému vývoji. Kladně hodnotím skutečnost, že autorka
do své práce zahrnula i otázku památkové péče a restaurování domů v Telči. Naopak, co mi v
práci chybí, je hlubší ponor do problematiky, zvláště pečlivější popis výzdoby jednotlivých
domů a její interpretace, včetně lákavé sondy do kulturněhistorického prostředí renesančního
města a obecnější závěry, které by ukázaly autorčino větší zaujetí svým tématem. Určitou
plochost výsledků práce zrcadlí i dosti řídký text (okraje 3 cm po obou stranách), který
prozrazuje, že autorka se do problematiky příliš hluboko neponořila.
Text přes uvedené výtky požadavky na bc. práci splňuje a budiž její autorce toto hodnocení
podnětem pro příští studium, kde by bylo dobré si buď lépe zvolit téma práce, nebo se mu
věnovat s větším odborným zaujetím.
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