
Můj pohled na posuzovanou práci 
?":ig, R-unda je subjektivní. nebot'se ýká městské krajinymého dětství a mládÍ"tj' d"š;í;;;lř',n ,r,or. Z,;ň,];;l:diska jsem ,ir.n; Lkalárskou p.ácipřečetl se zaujetím a pozorností. Konstatuj i,.zeÁti;;^. i tlano""ni je velice pozitivní' Určitě se

jedná o jednu z nejlepšícn.u"ř"ia''Ly'ř'or;.', 
postĚanrcn tei.'lrirari.to-architekůnickou 

témarikou.r-'nesnl reprezentativní Amerícká tříd'a má skutečně 
';'"1io1a zají'm.avý vyvoj. a to nejen

vrekordním počtu střída'y"n iaát"'řl'u.: ivzrcadle o''"ošin novodobé architektury, kdy se na
tomto dnes kilometrové'n uutua'u 

't'ia"iií;u".i'"jí"t;;;;;.'ir-,oa"rnou první republiky a současnou

t"'''ar#':t*f[,nry:l"1""'ffi :mli"ť"**lllu^:T|,.mlitera1uryatakéndh^.,, ,-x^a^ ntodboru měsia pr'ďa"rá.;#ffi:troonycn dokumentů a písemností z Archivu stavebně správního
vybrané u"a'"y oa na'ur'oaffi[;"ť,"'1'"!:,..r;Ť.i:"J"áJ'i.1ll: -?:r:n:*"llŤ}-ítJ'TÍffipo*ze okrajově' Svůj ýzkum 

'ou'ir"ail ,u g ,vbruÁrJr.,"ou;"tru reprezentující na mnohotvárnost a
různorodost dnešní Áňe'í"tJ irjjv'ltaveuni 

" "r.nl,.ti*iňy popir 1" věcně špráv ný, aleautorovi šlo
i o postižení historickýcr' 

'ouui'l'"'ř,i,".u vedly k"vu"áouani jednotlivých staveb a sleduei i dalšíosudy a využití zmíněÁých, 
""r'e' r'oánotných *"nriJL."i"ký;ť;il;1il"i,il, zda autorhodlá ve

své práci pokračovat' 
.nicméně 'n" pr"wu pilo, že 

""'c"o'ur po'o.no.i ;;;;" asi největším a
nejmohutnějším budová'nu Á"'iiij,rioe,'6. Ír.ol"i'u-to.pl."u (dnes zčásti penzijní a sociálníspráva) a modernímu paláci 

""^ii ř'"t"í*; ór';;iy 
'řv 

rsel. c""r' .j také toho, že autor
vytěžil z archivních pramenů i 

'"er'L'e 
liarLa 'priuoí y o.živující problematik u využití těchtosledovaných staveb o' o'Jni ';;;;. N" 
"á"c. ;!aiě""Ěr."rik-drobných poznámek: s. 5 nikolivlasthausy' ale lusthausy' s'7 nikoliv zakřivený,"r" 

'"řri"."i ,. , co se ýčl mapového zpracováníz roku l781' nešlo 
-briuto '"p*;;';;;at s áochovanou 

'upou 
josefínskóu .nu|'ou katastru 1785 _1788?' s' 12 oznaěení ulic ;;;"k'".ár" -""uy" '*^.l?u, 

.ale. dvojjazy.ne, io znamená Třídavitězství Viktoria-Strasse a r"'Iiv''ii.asse mě-la též oznaě:ení ulice rá.lu IV. S l3 jako pamětníkmohu ještě doplnit 
'změnu 

poJ'.n*lní MoskevskJ ř7áv-r'".d 2'l. srpna tloá. ou,"uila se zde
cedulka Třída svobodyj:av'í 

',l" '"'u, z. ."j" na'e'Ňí ,o't-,od t^ 
" 

,Á'ere-n-ar^ už 24.8., ale
nová cedule s názvem Třída Ludvíťu š""u"áv ." ;Úr;il; se obj"vila 

"" 
;;;;;# rčitě ažpočátkemzáří _ čili další rozšíření 

"k;d";il;p"čtu't'lázvůrei. "iř". o alší dotazktovárnílovu FÚrthovi. Co
jeho firma ryráběla? s' zqti""'ffi'ffi bylo v.o; ió;;".nt.m mnoha studentskych aktivit, posrpnu také studenti prosadili 

"'cnu ná'řno. Elektra u;"ste u a-"ue ."u"'ázji .rJnl'puru.n a a i pozdějipo nástupu Husáka se zde ton'atý si"a"",.te p.oa"ÚÉ"r.ousĚmitinty 
1v aáue kdy uŽnešlo pořádatmanifestace či demonstrace na pt"nrLý"n 

"l,r";"ý"r' p.ošiiun.rui"r-'j''.. 30 ; 
';;;rrkapitoly 

bych
použil mrakodrap s malým '' niJ'J*'i ,arrra".. 

'"i"á"nj' uy"r' psal velké M. Rozhodně Vámipoužívaný termín Mráčěk 
'" áo oaio'ie stuaia nehodí, ,. i+'nitoliu.štítovní' ale stitova zed,, s.35 co

se ýče domu Pražské městské p":isil""y, aylo ay ).1-á"j'á"6r"dat prvni na;emniLy Pokud vím,
jednalo se o plzeňskou židovská;;l;ň'-- iil1ri,oá',rrJ,e, p.áňi"i, uětšin a zničh(mezi nimi přáte'émých rodičů a rodiny) se už zton"lntrat.i nevrátíla,'si'ió' ..n.t'i 

-p:klě zpraiovaná.kapitola o
nynějším o Znovu Wils-onově il;,;;;;;;Í'il;: ;.:ř1í""""*,1Mti]ler a Kapsa, nikoliv Kaps,pro Vás však zaiímavý dovětek' p'j p'ri"zi,osti otevření toioto 

T":lY v listopadu l9l3 byl osobněpřítomen arcivévoda Ferdinand š ň;;;iř"" a celátuto .tuuná.tní události uyIu ao"t'ou ána vefilmu,údajně se podle filmového rristoritaóalravského jecl"a 
" "";.,"xí dochované záběry z Plzně.S' 46 Křižovatka U Mráčku' 

"fi"lál"ě i;;*r.#"pr, jji.'*- 
tonšelé ." ao pů* nehodí, není tostředověk' takže zastupitelé měs;;i ;;ilň;;;"il#'"íÍr,j"uu resumé jó stručné, ale vcelku

jazykově správné' Obrazová příloha-;" qlrri'znou;6h;;.liJnkcí práce. nuui.1" graficky kvalitní
J"olffi ;i::;ffilÍ|Tffi :#**:."*"il"ďJlr';','J.;;;ňil;,'";;ř j;:licevydařenou.
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