
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Daniila Kosyaka, Zachovat nebo zbourat. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem vysoce aktuálním, ba žhavým. Autor 

analyzuje argumenty různých stran týkající se ochrany poválečné architektury, konkrétně 

argumentů a důvodů prohlašování či neprohlašování budov poválečného brutalismu za kulturní 

památky. Jako vzorový příklad si bere kauzu pražského Transgasu, kterou sleduje od začátku 

až do jejího finále. 

Práce je dobře rozvržená a logicky konzistentní. Samotný postup je především chronologický, 

což čtenáři nejvhodněji umožňuje vstoupit do problému a sledovat jednotlivé argumenty a 

protiargumenty. Konkrétně se tedy začíná Prvním řízením o prohlášení za kulturní památku. 

Jaké argumenty, která strana přinesla pro a proti tomuto prohlášení. Přesto není chronologie 

jediným přístupem, autor neváhá učinit odbočku, kde je to zapotřebí a v samostatné kapitolce 

přiblíží i postoje kulturní veřejnosti (tedy mimo chronologii argumentů samotného 

legislativního procesu). Ve skutečnosti, že se jednotlivé důvody a protidůvody uvedou vedle 

sebe a rozkryjí, vidím samotný přínos práce. Ač autor zastává jednu vyhraněnou stranu sporu, 

svou pozici reflektuje a snaží se jako badatel zhodnotit klady a zápory argumentů obou stran. 

Pokud by se téma mělo nějak rozšířit (například v magisterské práci), bylo by nasnadě přibrat 

další kauzy (dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, Hotel Praha atd.), aby bylo 

vidět, v čem se liší či se podobají a bylo by též dobré vzít v potaz i zahraniční kauzy (např. 

Robin Hood Gardens v Londýně či Museum amerického lidového umění v New Yorku), čímž 

by se vyjevily fundamentální podobnosti (a snad i rozdíly) podobných případů v celé Západní 

civilisaci. Byl by to též nepochybný konec argumentu jedné strany českých sporů, že 

brutalistická (a jiná) architektura vzniklá mezi lety 1948 a 1989 je „komunistická,“ jen proto, 

že vznikla během zmíněného režimu. Autor správně poukazuje, že jde o argument účelový, 

nepravdivý a vlastně nesmyslný. 

Je nutné jmenovitě ocenit samostatnost Daniila Kosyaka, téma si sám našel, vybral, promyslel 

a pak vše i zrealizoval. Neváhal navštěvovat knihovny, badatelny a pracoviště dotčených 

institucí a studovat materiály týkající se kauzy. 

Oceňuji též, že přes dlouhé a četné citáty úředního jazyka, dokázal dát Daniil Kosyak své 

bakalářské práci čtivou formu, takže čtenář přímo hltá vývoj a spěchá k závěru. 

Vzhledem k řečenému navrhuji hodnocení výborně (1). 

V Praze dne 8. června 2019 

Jiří Tourek, Ph.D. 

 


