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Slovní vyjádření, náměty a otázky k obhajobě: 
 
Tématem bakalářské práce Markéty Buškové se stal komplex budov bývalých Masarykových 

škol ve Strakonicích, a to v souvislostech dobové ideologie školních budov i soudobé 

architektury přelomu 20. a 30. let 20. století. 

Text práce je v zásadě rozdělen na dva větší oddíly. První se zabývá nejdříve stručným 

obecnějším vývojem moderní architektury počátku 20. století, na nějž navazuje úžeji 

zaměřený přehled ideového zázemí stavitelství školních budov v době předcházející vznik 

strakonického příkladu. O trochu delší je pak druhý oddíl, věnovaný právě budově ve 

Strakonicích a příkladům dalších soudobých školních budov na území dnešního Jihočeského 

kraje. 

Vzhledem k tomu, že v rámci místních oborových zvyklostí preferujeme v případě 

bakalářských kvalifikačních prací právě rozbor jednotlivých děl, typicky architektonických, 

upřednostňoval bych pořadí opačné a toto téma navrhuji jako jeden bod k diskuzi u obhajoby. 

Při četbě Buškové textu jsem nemohl zbavit dojmu, že autorka se při jeho psaní poněkud 

vyčerpala právě v první, přehledové části a pak jakoby jí nezbyly síly na důkladnější popis a 

analýzu v části druhé, což vzhledem k názvu práce považuji za politováníhodné. Opět, nechť 

autorka argumentuje během obhajoby, proč zvolila použitý postup.  

Na druhou stranu oceňuji, že si studentka zvolila regionální téma a takové, které otevírá 

zajímavé otázky ve vztahu centra a periferie v oblasti architektury, což je zároveň téma 

metodologicky poněkud obtížné. Dále velmi oceňuji autorčinu práci s nepublikovanými 

archivními prameny a dobovými texty, ponejvíce články v odborných periodicích. 



 

Text předkládané práce Markéty Buškové tak v zásadě splňuje požadavky na vypracování 

bakalářské kvalifikační práce, a to i když bohužel obsahuje několik překlepů a pravopisných 

chyb. Doporučoval bych větší provázanost prvního a druhého oddílu tak, aby text o 

strakonických školách jasně dokazoval nebo vyvracel aplikaci dobových idejí a v ideálním 

případě vysvětloval konkrétní podobu komplexu budov. 

Námět pro diskuzi při obhajobě práce vidím především právě v otázce struktury předkládané 

práce a toho, zda sama autorka považuje vytyčenou badatelskou otázku za vyřešenou. 

 

Kvalifikační práci Markéty Buškové doporučuji k obhajobě. 
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