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Věc:  

Oponentský posudek disertační práce Ing. arch. MArch. Markéty Březovské ‚Model střídá 

model – transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii‘ 

Autorka si zvolila aktuální a obtížné téma. Rozhodla se prozkoumat transformaci města, 

které díky podniku Tomáše Bati vzniklo umělým způsobem na břehu řeky Huglí poblíž Kalkaty 

v Západním Bengálsku v polovině 30. let. Svou práci s názvem ‚model střídá model‘ opírá o 

hypotézu změny z modelu ‚Město výroby‘ na model ‚Město spotřeby‘. Své závěry pak 

především o vlastní opakované návštěvy místa a o pokusy o porozumění místní situace 

z mnoha hledisek (historického, kulturního, sociálního, ekonomického, fyzického), které se 

snažila získat skrze vlastní terénní výzkum (fotodokumentace, rozhovory, skici). Pro Evropana 

je toto porozumění situace v Indii velmi obtížné, jak může autor oponentského posudku 

doložit z vlastní zkušenosti. Velká změna, která momentálně v Batanagaru (respektive již 

spíše v Calcutta Riverside) probíhá, a která pragmaticky maže stopu původního Baťova 

záměru a vybírá si z ní pouze využitelnou infrastrukturu, vede autorku ke správnému 

postřehu o křehkosti uměle vzniklých měst (míst) a jejich závislosti na jediném zdroji příjmů. 

Autorka ve složitém kontextu správně minimalizovala téma své práce na porovnání těchto 

dvou extrémních modelů, kdy především ten druhý začíná dominovat světovému urbanismu 

posledních let – uzavřená komunita, která je pomocí marketingu lákána na pocit výlučnosti a 

významnosti častokrát vyšší, než jaká by odpovídala jejich společenskému postavení i 

finančnímu zázemí. Díky tomuto úzkému zaměření se jí podařilo své cíle v rámci možností 

naplnit. 

Kritickému zhodnocení dnešního vývoje nově vznikajících satelitních měst (tzv. města 

spotřeby) naneštěstí autorka věnuje pouhých 14 stran, navíc bohatě ilustrovaných 

fotografiemi a grafickými přílohami. Přičemž tato část práce je pro celosvětovou situaci a 

tedy i pro situaci v České republice podstatně důležitější, než Baťův model. Vzájemné 

porovnání obou situací působí značně depresivním dojmem, přestože, jak autorka správně 

poznamenává, jde o pragmatickou adaptaci na vnější podmínky, což je mimochodem něco, 

co bylo pro Baťu rovněž typické a mělo by vést k většímu zamyšlení nad způsobem fungování 

našich měst. Nad vztahem výroby a spotřeby a nad fyzickým zhmotněním prostředí, ve 

kterých se odehrávají. 

Musím autorce vytknout nepříliš dobře zvolená srovnání se současnými korporátními městy 

(viz niketowns, nebo Volkswagen Autostadt a Celebration Walta Disneye), kdy např. 

porovnání s korejským projektem Paju Book City (viz: 

http://www.pajubookcity.org/english/sub_03_01.asp), nově vzniklým městem 30km od 

mailto:adam.gebrian@gmail.com
http://www.pajubookcity.org/english/sub_03_01.asp


Soulu, zcela zaměřeným na veškeré činnosti spojené s publikováním knih, se jeví jako 

mnohem vhodnější příklad. Stejně tak považuji za lehce neuspokojivé množství a kvalitu 

grafických příloh disertační práce, které srovnání obou extrémů příliš neusnadňují. Po 

jazykové stránce je práce naprosto v pořádku, autorka psanou formu ovládá na velmi slušné 

úrovni. Poznámkový aparát práce je vynikající. Disertační práce splňuje podmínky uvedené v 

§ 47, odst 4, zákona o vysokých školách. 

Disertační práci Markéty Březovské přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 12. 5. 2014, 

 

Adam Gebrian 


