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Anotace 
( eská): 

     Práce si kladla za cíl nalezení architektonických a urbanistických 
postup  p i návrhu m stské scény v prost edí problematických stav  
ve ejných prostor  m st. P ináší pohled na urbanistickou tvorbu skrze 
tvorbu divadelní. Ve zkratce popisuje historické souvislosti divadla a 
urbanismu, analyzuje jejich sou asný stav a p edevším definuje jejich 
rozdílné a sty né plochy. Na základ  t chto výsledk  dochází 
k záv ru, že a koliv scéna ve ejného prostoru nem že být ve své 
podstat  scénou divadelní, nebo  zde neexistuje v domá p ítomnost 
vztahu herec-divák, m že (a m la by) využívat prvk  divadelní tvorby 
p edevším pro podpo ení své efemérní složky, nebo , jak práce taktéž 
dokazuje, je to složka pro ve ejný prostor a jeho scénu st žejní. 

Anotace 
(anglická): 

     The aim of this diploma thesis is to define architectural and 
urbanistic procedures used for urban scene design of public spaces 
in the cities during their problematic situation today. It presents 
urbanistic design procedure using the theatre point of view. There are 
historical contexts of theatre and urbanism briefly described, their 
present situation analyzed and especially different and common items 
defined in the thesis. The conclusions derived from these results are 
that a scene of public space cannot be, by its nature, a theatre scene. 
The reason is that there does not exist  conscious current relationship 
of actor-spectator. This scene of public space could (and should) use 
elements of theatre namely to support its ephemeral  part. This part is 
for public space and its scene essential as also concluded in this 
diploma thesis. 
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