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Posudek bakalářské práce 

 

Cílem práce Kristýny Soukupové bylo zmapovat urbanistické a architektonické dějiny 

čtvrti Borovina v Třebíči, která představuje pozoruhodný, avšak dosud spíše opomíjený příklad 

baťovského ideálního města, umístěného navíc do poměrně specifické krajinné situace. 

Východiskem se autorce staly jak průzkum a analýza jednotlivých budov, tak podrobný 

archivní výzkum, který umožnil zrekonstruovat jednotlivé etapy výstavby a určit v některých 

případech i jejich autorství.  

Práce je členěna logicky, její text je uměřený a kriticky vyvážený. Autorce se podařilo 

vystihnout charakter areálu i jednotlivých budov a naznačit i jejich architektonický význam. 

V této souvislosti je snad jen škoda, že se autorka nepokusila některé analyzované stavby více 

porovnat s další produkcí Baťova závodu či s dobovou architekturou vůbec. Velkým objevem 

práce je ujasnění role a podílu Roberta Huberta Podzemného, jehož tvorba byla dosud ve stínu 

jeho známějšího bratra Richarda Františka (zde si jen dovolím upozornit na nesrovnalost data 

úmrtí, které je v nadpisu kapitoly 1990 a v textu 1950). 

Práce Kristýny Soukupové je cenným příspěvkem k poznání fenoménu baťovské 

architektury a její aplikace na úlohu samostatné předměstské čtvrti. Díky archivnímu průzkumu 

i podrobným analýzám staveb ji lze označit za přínosnou a v mnoha aspektech i objevnou. 

Bohužel zde však musím otevřít ještě jednu spornou otázku, která vyznění práce 

komplikuje. Automatická kontrola odevzdaného textu identifikovala značné shody (celkově 

5%) s textem závěrečné práce Mgr. Jitky Svobodové „Působení firmy Baťa a.s. v Třebíči v 

letech 1931 – 1945“, která byla obhájena na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2006. Dle 

kontroly byly z této práce použity úseky vět i celé věty (zde nemám na mysli zcela případný 

citát Baťova letáku, ale věty plynule zapojené do autorského textu), a to bez toho, že by byla 

práce uvedena v poznámce nebo v seznamu literatury. Je možné, že obě práce použily stejný 

zdrojový text, avšak i tom případě by bylo třeba jej uvést jako citaci a nikoli zapojit přímo do 

textu. Přejatého textu sice není z hlediska práce tolik a týká se jen jedné kapitoly, avšak ani tak 

nelze tuto skutečnost při hodnocení práce přejít.  

Práce jako taková je velmi kvalitní a může být hodnocena stupněm výborně. Sporný 

výsledek, uvedený v protokolu o podobnosti práce, však toto hodnocení komplikuje a 

v důsledku jej může i zásadně zpochybnit. Doporučení k obhajobě je proto možné vydat až 

poté, co autorka v rámci obhajoby přesvědčivě vysvětlí, jak k nastalé situaci došlo. 

 

V Praze, dne 2. 9. 2017. 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

 


