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Oponentský posudek 

Poválečná česká architektura patří dnes ke stále frekventovanějším tématům. Jde o 

problematiku složitou, je třeba zohlednit řadu faktorů souvisejících s  dobovým kontextem, 

ale zároveň je třeba pokusit se od tohoto dobového kontextu i ukročit stranou a pokusit se o 

objektivní zhodnocení konkrétní stavby. Zejména to samozřejmě platí o těch nejzávažnějších 

realizacích, kdy vzhledem k jejich společenskému významu bylo možno dosáhnout v realizaci 

někdy plněji, někdy kompromisněji, podoby gesamtkunstwerku. Přestože pak tyto komplexní 

realizace byly jistě výsledkem společenské (politické) zakázky, nelze je proto jednoduše 

odmítnout. 

Matylda Hádková si vybrala jako téma své bakalářské práce stranický hotel Praha, v  nedávné 

době nenávratně odstraněný. Podařilo se jí v archivech najít obrovské množství materiálu 

vztahujícího se jak k počátku práce na projektu, tak k mnoha fázím pozměňujícím původní 

koncept v závislosti na proměnách „náplně“ stavby. Měla zároveň možnost diskutovat o 

projektu i s jedním z jejích autorů. V tomto smyslu prokázala neobyčejnou soustředěnost a 

historii vzniku popsala skutečně detailně. Čtenář se ocitá v labyrintu chodeb, prostor, pater, 

pro Matyldu Hádkovou jde ale o strukturu, kterou z plánů dokáže přečíst. Stavební průzkum 

hotelu Praha je tedy proveden vyčerpávajícím způsobem. 

Problém bakalářské práce spočívá ovšem ve skutečnosti, že se autorka vůbec nezabývá 

architektonickým konceptem z hlediska jeho hlubšího smyslu, uměnovědné, resp.výtvarné 

analýzy, která by ho mohla umístit do kontextu poválečné architektury, a to i, anebo 

především, mezinárodní.  Organický motiv vlny, ale ještě více obsese kruhovými formami, 

spolu s brutalistními prvky přitom je lákavým a evidentním tématem k úvaze, která by, 

bohužel už dodatečně, prokázala, proč bylo třeba tuto stavbu chránit. Vedle skandinávské 

inspirace bych pokládala za potřebné zabývat se kupř. problematikou kruhových půdorysů a 

zatočených ramp v tvorbě Franka Lloyda Wrighta (Jester House, Jacobs House, David Wright 

House, Morris Gift Shop, Guggenheim Museum) anebo Paola Soleriho, zajímavé by bylo ale i 

prozkoumat i další fenomény, kupř. architektonický návrh terasovitého organicky 

modelovaného megacity (Walter Jonas, Kisho Kurokawa). 

Práci Matyldy Hádkové doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit ji stupně velmi dobře. 
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