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Jak jednostranný může být stav české historiografie na poli studia meziválečné 
architektury se vyjevilo, když před pěti lety Dům umění města Brna ve spolupráci 
s německým ZIPPem realizoval mezinárodní sympozium „Utopie moderny: Zlín“. 
Ukázalo se, že tradiční český badatelský přístup se omezuje na popis situací a faktů a 
v případě Zlína je tato historiografická konvence doplněna o směs emocí a heroizace 
osoby Tomáše Bati (viz výstava „Fenomén Baťa – Zlínská architektura 1910–1960“, 
Národní galerie Praha, 2009) a jeho podílu na proměně města Zlína. V průběhu sympozia 
bylo patrné, že přístupy, které chtěly neoddiskutovatelnou mimořádnost Zlína nahlížet a 
interpretovat kriticky a s pomocí multidisciplinárních hledisek, vyvolávaly u části 
přítomné odborné veřejnosti jistou dávku nervozity. Přeci jen mluvit například o Baťově 
Zlínu jako o modelu maximalizovaného dohledu vyžaduje zároveň sdílený teoretický 
kontext. V každém případě průběh sympozia byl velmi inspirativní a Zlínská tematika 
získala nečekaně novou dynamiku, a to hlavně díky mezinárodnímu přispění. 
Velký podíl na tom mělo rozhodnutí jedné z účastnic sympozia Reginy Bittner přenést 
téma Baťova Zlína na půdu Bauhas Kolleg XII, což je projekt postgraduálních studií, 
který běží jako součást aktivit nadace Die Stiftung Bauhaus Dessau. Tématem pro 
akademický rok 2010–2011 se stalo srovnání dvou Baťových měst: Batanagaru 
v západním Bengálsku v Indii a East Tilbury ve Velké Británii. Úkolem pak bylo 
prozkoumat tvorbu těchto měst a srovnat je se současnými urbánními strategiemi 
nadnárodních korporací jako například Nike nebo Camper a ilustrovat různé stránky 
globalizace kultury, architektury a celých měst. 

Součástí mezinárodního týmu měla možnost stát se i Markéta Březovská, která takto 
získala mimořádnou příležitost podílet se na realizaci nanejvýš aktuálního výzkumu 
v měřítku a dimenzích, o kterých se může českým urbanistům nebo sociologům jen zdát. 
A Markéta Březovská využila maximum toho, co jí tato příležitost nabízela, i pro svou 
disertační práci. 

Markéta Březovská se soustředila na výzkum Batanagaru, aby posoudila konstrukci 
modelu, který Baťa a jeho pracovníci uplatňovali při exportu technologií výroby, 
architektury, měst a kultury do míst po celém světě. Zajímá se o důsledky, které tento 
ekonomicko-kulturní transfer měl v prostoru, kde soustředění většího počtu lidí do 
jednoho místa za účelem výroby zboží, byla zcela neznámou situací. Z vlastní autopsie 
také popisuje reverzní proces, při němž se v důsledku proměny ekonomických a 
sociálních podmínek výroba produktů (bot) rozptyluje z koncentrovaného místa do okolí 
stále fungující Baťovy továrny. Za výzkumnicky nejhodnotnější moment považuje nejen 
dekoncentraci výroby, ale především totální proměnu obytné částí Baťova města 
na specifický urbární prostor pro střední střídu „gated community“. Jak napovídá název 



práce Markéty Březovské, model města uzpůsobeného výrobě nahrazuje model města, 
které je samo určeno ke spotřebě. 

Uznání si autorka zasluhuje za objektivní, nehodnotící přístup, kterými oba modely 
posuzuje. Za velký přínos považuji fakt, že se dokázala ubránit badatelské nostalgii 
spojené se zánikem celého pozoruhodného města a odsudkům spojených s nahrazením 
tohoto celku variací města, ve které její tvůrci akcentují jen obchodně zajímavé spektrum 
živého města. K proměně města výroby na město spotřeby přistupuje jako k úkazu, který 
v kondenzované podobě produkuje fakta a údaje užitečná pro analogické procesy, jimiž 
města ve své globalizační fázi vývoje procházejí. 

Příkladná je snaha Markéty Březovské nahlédnout na historii a proměnu Batanagaru 
„holistickým“ způsobem. Na stejnou kvalitativní úroveň klade jak záměry autorů modelů, 
tak ekonomické, sociální či historické determinanty, které se na domodelovávání 
konceptů měst podílí. Tento přístup není v českém prostředí takto obvykle důsledně 
praktikovaný, proto je velmi  chvályhodné, že téma i metodika je připravena velmi 
obsáhlým vysvětlením pojmů, které by mělo zamezit dezinterpretacím či posunutým 
výkladům. 

Přínosná komparace je ale handicapována skutečností, že nový model města nahrazující 
baťovský Batanagar je zatím možné nahlížet jen skrze obchodně-urbaniský koncept, 
protože jeho realizace právě probíhá. Jde o srovnání urbánní historie (reality) prvního 
modelu a urbánního konceptu druhého modelu. Přestože jde pouze o srovnání historické 
reality a konceptu, výsledky, které tato komparace přináší, jsou velmi důležité a cenné 
kvůli své aktuálnosti. Není možné spoléhat na to, že naznačené směry a podoby 
globalizačního vývoje měst, ať už korporátních či jinak spravovaných, jsou ty, které se 
bezezbytku naplní. Jde především o aktualizování našeho uvažování o městě v globálním 
měřítku. Přístup a téma samo o sobě je natolik nosné, že generuje celou sérii dalších 
navazujících výzkumů. 

I z tohoto důvodu je možné konstatovat, že dizertační práce Markéty Březovské výrazně 
převyšuje obvyklou úroveň a velmi by si zasloužila, aby autorka našla formu jejího 
publikování. Dizertační práci doporučuji bez výhrad k obhajobě. 
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