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Posudek diplomové práce 

 

Anna Kusáková se rozhodla ve své práci zmapovat pražskou památkovou péči 
v okamžiku „dějinného zlomu“ na přelomu 80. a 90. let. Takto zvolené téma je pro badatele 
skutečnou výzvou. Radikální změna, kterou společnost v daném období prošla, se rekonstruuje 
velmi složitě. Výzkum, založený zejména na dobových textech a vzpomínkách pamětníků, 
vyžaduje empatický přístup, který jednotlivé střípky kriticky posoudí a následně zasadí do 
patřičného kontextu. Zcela nezbytný je také nadhled, který by autorku uvaroval rychlých soudů 
nebo nepatřičných zkratek, založených na dnešní bohaté zkušenosti s porevoluční památkovou 
péčí. 

Je zjevné, že tohoto všeho si autorka byla dobře vědoma. Práci otevírá rešerší dosavadní 
(nepočetné) literatury a nástinem dějin poválečné památkové péče. Následuje analýza 
památkové péče v 80. letech, založená na rozboru legislativního rámce a představení hlavních 
dobových institucionálních aktérů. Na vybraných kauzách (demolice nádraží na Těšnově, 
přestavba Malé Strany, radikální přestavba hotelu Palace) pak ukazuje nejen aspekty fungování 
celého systému, ale také reakce odborné veřejnosti, která hrála čím dál silnější roli.  

Devadesátá léta jsou opět uvozena představením legislativy památkové péče, která se v 
principu příliš nezměnila, i hlavních institucionálních aktérů, kteří se naopak proměňují 
poměrně výrazně. Velmi dobře je představena dobová diskuse o budoucnosti historického 
centra Prahy. Rozporuplné vnitřní i vnější proměny památkové praxe jsou opět dokumentovány 
vybranými kauzami, jež reprezentují příklad účelové demolice (Špačkův dům), soudobé 
architektonické intervence do historického prostředí (Four Seasons) a spor o prosazení 
novostavby na místě historického domu (Václavské náměstí čp. 783). V závěru pak autorka 
nastíněné proměny kriticky shrnuje a zamýšlí se nad jejich širšími souvislostmi. 

Předložená práce je pozoruhodnou a významnou sondou do období, které nastavilo 
pravidla pro fungování památkové péče na následujících několik desetiletí. Autorce se podařilo 
téma otevřít komplexně a plasticky. Jediným „hlasem“, který v syntetických pasážích možná 
trochu schází, je pohled architektonické veřejnosti, která proměny historického centra sledovala 
a názory i projekty se k němu veřejně vyjadřovala. Mohl by být zajímavý i proto, že právě v této 
době se zřejmě rodí rozpor mezi „památkáři“ a „architekty“, který na přelomu tisíciletí 
vygraduje ostrými odbornými i osobními střety a jehož osten se podaří otupit až systematickým 
dialogem následných dvou desetiletí.  

Práci považuji za velmi zdařilou a rád ji doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji 
výborně. 

 

V Praze, dne 4. 9. 2018. 

PhDr. Richard Biegel Ph.D. 


