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Na první pohled se zdá, že k až zneužívanému „fenoménu baťovské 

architektury“ již nemůže být nic podstatnějšího řečeno. Řada prací však dokazuje, že často 

stojíme spíše na počátku. Složité rozplétání mýtů, subjektivních představ a mnohdy 

předpojatých, či naopak mechanicky tradovaných soudů nás teprve čeká. To dokazuje i práce 

Kristýny Soukupové. 

Netradičně „pracovní“ ambaláž skrývá až nečekaně zajímavý obsah. Autorka se 

vydala směrem základního výzkumu jedné z málo zpracovaných (spíše však nezpracovaných) 

oblastí tohoto studia. Podrobný a profesionálně prováděný průzkum na okraji zájmu stojící 

baťovské enklávy v Třebíči byl složen jak ze zkoumání v terénu, tak z vytěžení archivních 

pramenů, což vysoce ohodnocuji. 

Vlastnímu zkoumání předchází přehled o základním baťovském bádání, 

architektuře i konkrétnímu vybranému místu: Borovině v Třebíči. Úvodní část doplňuje 

krátká, nesporně však zásadní, přínosná a mnohá témata k dalšímu průzkumu otevírající 

kapitola o arch. R. H. Podzemnému (jehož jméno by se rozhodně mělo objevit v klíčových 

slovech práce). Zde je nutno ocenit kontakt s architektovými blízkými, což přineslo zajímavé 

informace i náměty, kam dále postupovat. 



Následuje hlavní část práce – katalog jednotlivých staveb. Opět se zde vzorně 

střídají pramenná fakta s poznatky získanými průzkumem v terénu. Na konci každého bloku 

vztaženého ke konkrétnímu objektu je pod hlavičkou „Shrnutí“ naznačena podstata 

zkoumané stavby, často se zajímavými postřehy v širším architektonickém kontextu.  

Na práci se zřetelně projevuje, že se jedná o dílo začínajícího badatele (ale s 

důrazem na slově badatel). Řada otázek nebyla zodpovězena, a někdy ani vyslovena. Co je 

ale podstatnější: téměř vzorovým základním výzkumem byl poprvé shromážděn zajímavý a 

výmluvný materiál, který si říká o další zpracování právě v širším historickém i uměleckém 

kontextu. Autorka zde prokázala nesporné znalosti i schopnosti. K dalšímu, již obecněji 

zaměřenému a v závěrech odvážnějšímu konání ji lze jen vyzvat. Shromáždila pro tuto 

činnost výmluvná fakta, která již nyní obohacují stávající poznání. 

Příliš krátký závěr odpovídá nejspíše resumé. Zásadní poznatky totiž odezněly 

v závěrech jednotlivých předchozích bloků, což výsledné působení práce poněkud oslabuje. 

Oslaben však nejí její faktografický přínos. Seznam literatury by měl být rozšířen o některá 

přehledová díla zabývající se obecnějšími otázkami (což ostatně odráží i celkový autorčin 

přístup zaměřený na vybranou lokalitu). 

Zajímavou studii, která by měla být v širších souvislostech dále zpracovávána, 

velice rád doporučuji k obhajobě.  Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. 
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