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a architektonických postupů. Zvalený zpítsob, analogii, pak jen iedním zmoŽných
přísfupů a jako takowý jej také hodnotím.

PROVEDENÍ DIPLOMNÍ PRÁCE

Předložená diplomní práce je_výsledkem soustředěného (v daném témafu) nikoli
vyčerpávajícího shrnuti vědomostí a především hledání na dané téma- Ke

svému vgáareni použiji zjednodušení obsahu práce na ři zákl.adtú Čásť, PoPis
divadelního a urbánního fenoménu a formulaci závěrů, mající za cl Pottirzení
primární vsfupní téze použitelnosti divadelních postupŮ (,,scénovánÍ') Při vzniku Či

zachováttíkvalifuího ,r.ba.rrrino prostoru a téze sekundární, vztahu trvalé (,,věČné")

a dočasné (,,efemérní") složky veřejného prostoru.

p1.1mí dvě části jsou souhrnem všeobecných, spíše elementárních skuteČnosí (mohu-

li soudit i v divadelní částl na kterou nejsem odborníkem). Text nás provází oběma

oblastnni v chronologické linii. Fakta zde popsaná jsou jistě plafurá, avŠak zde mi

chybí jejich kritické hodnocení a propojení do celku v podobě popisu logiky vývoje a

tróndu jež možno prolongova! prognózovat. To by mohlo oPodstafirit, tak

rozsáhlou a poměrně statickou část práce. Je to jistě nesnadné a méně bezPeČn§

avšak přesto bych takowý postup uvítal, očekával. Poměrně obsáNý popis, ProPorČně
snad až příliš zatižený citacemi, zaujlmá dominanhí prostor textu.

Obdobně bych uvítal větší akcent na analýnt typologickou. Na příkladech rŮzných
typů prostorů a jel'ich aktivit by bylo možné dobře ilustrovat jel'ich vyvojové Íáze.

část třetí, pokoušející se o formulaci určilich závěrů by bylo možné obdobným

způsobem obohatit, ale také verifikovat. Singulární a staťcký pohled na prostor, jenŽ

ítvaze dominuje, by mohl ožít právě popisem odlišných forem prostorŮ na straně
jedné (a v kontexfu témafu se nabfuejících soustav prostorŮ), a jejich vnímáním
v reálném čase - pohybu na straně druhé (pozn. zde je pozorovatel, na tozdÍl od

diváka nejčastěl'i ,á- ., pohybu). Protože popisovaná dualita ,,věčné" - ,,eÍemérn(',
má svoií paralelu ve ,,statickém" a ,,dytlamickém". Zde je, domnívám se Prostor
k prohloubení i přiblženlzvolené analogie.
Dokumentace sifuací, formou časově posunu{ich fotografických Polohově
identických záběrů je spíše stále analýzou (domnívám se takó Že v tomto smYslu

exisfu|e velmi rozsáhlý materiál a přiložené příklady nepaří k nejprŮkaznějŠÍm).

V práci je patrne, že došlo k určitému wývoji sledovaných priorit. Pro text s vědeckou

ambicí je to přijatelné. V souhrnném posouzení naplnění pŤedsevzatého cíle vŠak

nutrro upozorni! že pokud došlo k potvrzení platnosť předpokladu zvolené

analogie, pak to není ještě dosažení cflů práce. Chybí mi zde (bohatší) formulování
přislíbených obohacujících postupů tvorby a jejich prakťcké ukázky. Y závěrrt

stručně uvedené analogie postupu divadelní a urbanistické tvorby přil'Ímám s
určitou literární licencí.
Po spíše formální stránce bych přivítal použití citací v menším rozsahu od ŠirŠÍho

okruhu lidí' 
zÁvĚn

Krátké posouzení práce si neklade nárok na úplnost, je spíš ilustrací dojmu kter"ým

celek působí. Možno ocenit odvahu, s jakou si diplomantka r,ybrala složité téma na



hraniční linii oborů. }istě ji v tom ovlivnila a povzbudita také vlastú zkuŠenost

s divadelním prosfiedím. Autodidaktický rozměr práce i nová zkuŠenost kterou

patrně prac7získá,ii také napovd kde jsou limity analogií.

HODNOCENÍ
§

Diplomantka, přes možné výhrady a polemiky, splnila požadavky nelehkého zadánL

Práce je po formální stránce zpracována na dobré úrorrni,

Doporučuji projekt k obhajobě.

'V PÁ"u dne 4. 2.2a13
ing. arch. Jan Sedlák


