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Posuzovaná práce se mi jeví jako velmi solidní a zejména jako opřená o velmi důkladný průzkum 
archivních pramenů i dobových médií.  
Sleduje bohatou historii podoby klatovské radnice až do až do Fantovy realizace její obnovy. 
Rekonstruuje mínění rozhodující vrstvy radniční administrativy a jeho shodu s Fantovým pojetím 
rekonstrukce památné stavby. Práce vyúsťuje ve své podle mého názoru nejcennější části, v níž je 
věnována pozornost kontextu dobové debaty o zacházení z hlediska moderní památkové péče a 
konkrétně právě stanoviskům v kauze rekonstrukce klatovské radnice.   
 
Autorka neopomíjí ani problematiku finančních nákladů a rostoucích prostorových potřeb dané 
radnice, a to právě v konfrontaci se závazkem, jejž tamní radní spatřovali vůči historickým kořenům 
své instituce i jejímu tradičnímu umístění na prominentním místě. Zároveň sleduje, jak se právě toto 
prominentní místo na hlavním náměstí stalo dějištěm různých konceptů jeho pietní fasádové úpravy i 
moderních projektů k jeho odlišnému využití.  
Při debatě o historii Fantových návrhů podoby radnice zaznamenává i další jeho iniciativy vzhledem 
k městu. 
 
Práce obsahuje i účelné a výstižné shrnutí širších ideových souvislostí stylové inklinace radnic éry 
historismu k novorenesanci. Nad tímto tématem si klade obecnější otázku, proč právě 
novorenesance zůstala základní stylovou modalitu pro radnice, a navíc, proč stylový historismus 
zasahuje tak hluboko do 20. století, jako tomu bylo v případě Klatov. To je sice sugestivní otázka, 
avšak její věcný dosah oslabuje už evidence samotného materiálu, jejž posuzovaná práce prezentuje.  
 
Všeobecně byly stylové návrhy fasád staveb různého určení navrhovány architekty v různých 
modalitách, i historizujících, a to i ze strany modernistů ve smyslu pozdější generace; ostatně 
klasicismus jako převažující stylová inspirace architektury před 1. světovou válkou i po ní 
argumentoval rovněž mj. odkazem na historii architektury. Především ale se při bližší analýze stylové 
řeči užité Fantou při klatovské radnici ukazuje, že nejde o postoj charakteristický pro 
novorenesancisty řekněme 80. let 19. století. Fanta zde tak jako mnohde jinde pracoval s flexí 
novorenesančních i dalších prvků ve smyslu secese a moderny. 
 
Je trochu škoda, že u práce jmenovitě zasvěcené Fantovi nebyla poněkud větší pozornost věnována 
jeho smyslu pro výtvarné zpracování úkolu s jeho kontexty. Informační hodnotě práce vzhledem 
k dané stavbě by prospělo mj., kdyby autorka blíž specifikovala, co vlastně lze (či nikoli) – z podkladů 
v pozůstalosti i jinde – relevantního najít krom uvedených ukázek. 
 
Celkově řečeno a posouzeno: Autorka si našla pro svou práci téma obecněji strategické, hledání stále 
složitějších kompromisů mezi moderní architekturou a historickými městskými areály či jejich 
prominentními místy. Toto téma pojednala velmi korektně a se smyslem pro meritum věci. Zmíněné 
diskutabilní stránky posuzované práce jsou daleko zastíněny výše zmíněnými přednostmi posuzované 
práce. S pomyšlením na ještě lepší hodnocení navrhuji klasifikaci velmi dobře. 
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