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Formální údaje o disertační práci  

Disertační práce Ing. arch. Lukáše Svobody byla zpracována v rámci doktorského studia na 

Fakultě architektury VUT v Brně. Obsahuje celkem 80 stran textu, včetně obrázků, grafů, 

anotace v angličtině, příloh a přehledu použitých podkladů.  

 

Aktuálnost tématu 

Téma je a bude nadčasové, proto každý podnětný názor může přispět do diskuse o dané 

problematice. Protože je to téma zároveň složité a pro koncept architektonického díla zásadní, 

hodnotím kladně odvahu a zaujetí, se kterými se Lukáš Svoboda do problematiky ponořil. 

 

Cíl práce 

Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah 

problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by 

měla připomenout základní otázky, které si musíme klást při práci s prostorem a uvést základní 

způsoby přístupu k tomuto fenoménu a upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci 

architektonického konceptu. 

Na získaném teoretickém základě by pak měly být objasněny elementární geometrické 

koncepce užívané v současnosti pro vyjádření různorodých konceptů, nebo geometrií, které se 

stávají samy základním konceptem architektonického díla. Jsou to koncepce, které zásadním 

způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích prostředků architektury. 

 

Splnění stanovených cílů 

Stanovené cíle jsou nejlépe popsány v kapitole 5 GEOMETRICKÉ KONCEPCE TVORBY 

PROSTORU. 

 

 



Zvolená metoda zpracování  

Na základě logicky předestřených a systematicky popsaných výchozích definic a podmiňujících 

atributů hledá Lukáš Svoboda nejlepší způsob zdařilé práce s prostorem, nejlepší způsob jeho 

uchopení ve smyslu vhodného dopadu na uživatele či návštěvníka, nejlepší způsob vyjádření 

smyslu a formy architektonického díla. Problematika je to velmi náročná a jak už vyplývá 

z množství nastíněných úhlů pohledu, nemůže vyvrcholit jednoznačným závěrem nebo 

striktním doporučením. Přesto se zpracovatel poctivě snaží s pomocí vyhodnocení historického 

vývoje z pohledu architekta, historika i filosofa a vysvětlení základních pojmů najít definici 

optimálních nástrojů k uchopení a vyjádření architektonické koncepce a smyslu prostoru. 

 

Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Při hledání nejvhodnějšího přístupu k chápání a tvarování architektonického prostoru nalézá 

Lukáš Svoboda odpověď ve vzájemném ovlivnění konceptu a geometrie. I když předestřený 

závěr je subjektivní, díky logice cesty, která vedla k jeho formulování a přesvědčivosti příkladů 

zpracovatelem uváděných je možno konstatovat, že může být obecně prospěšný. Tyto původní 

výsledky práce jsou obsaženy v kapitole 5 GEOMETRICKÉ KONCEPCE TVORBY 

PROSTORU. 

 

Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Smysl a význam práce shledávám v dopadu na práci praktikujícího architekta, kdy se 

předkládané závěry mohou stát výchozími vodítky při hledání formy, koncepce a nastolení 

prvotních kompozičních a prostorových záměrů.  

 

Připomínky a náměty do diskuse při obhajobě 

Zpracovatel se snaží o objasnění problematiky tvorby moderního architektonického prostoru a 

proměny architektonického prostoru 20. století. V čem vidí základní rozdíl mezi tvorbou 

architektonického prostoru v minulosti a v současnosti, co jsou podle něj základní specifika 

proměny architektonického prostoru 20. století? 

Dle mého soudu by si tyto otázky zasloužily více pozornosti. 

Dále bych podtrhla význam vizuálních argumentů pro danou problematiku, vytkla bych tedy 

zpracovateli poměrně chudou obrazovou invenci v předkládané práci.  

 

Formální úprava disertační práce  

Po formální stránce je disertační práce zpracována na běžné, akceptovatelné úrovni. 

 

Celkové zhodnocení disertační práce 

Mohlo by se zdát, že autorův přístup je zaměřením na geometrii a základní vazby 

architektonického prostoru, které v závěrečné kapitole taxativně vyjmenovává, je poněkud 

plochý a sám autor si to pravděpodobně uvědomuje. Ale protože do oblasti jeho zájmu a 

zkoumání neustále prosakují i další fenomény, které architektonický prostor jednoznačně 



ovlivňují a podmiňují, je vidět, že se danou problematikou zabýval ve velmi širokém kontextu a 

daný pohled si pouze vybral jako jemu bytostně nejvlastnější. Pro jeho logičnost je možno daný 

závěr akceptovat, je ale zároveň nutno autorovi doporučit, aby neustrnul a věnoval se 

zkoumání architektonického prostoru i z pohledu dalších rovin – např. filosofické a etické. 

 

Ing. arch. Lukáš Svoboda splnil požadavky kladené na úroveň disertační práce, která splňuje 

stanované cíle a představuje koncepčně ucelené dílo. 

 

 

Disertační práci Ing.arch. Lukáše Svobody 
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