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V centru pozornosti Davida Bláhy je kategorizace způsobů, jakými se do veřejného prostoru 

u nás dostávají umělecká díla, resp. zejména trojrozměrná díla trvalejšího charakteru. 

V rámci šesti kategorií zvolil metodu případových studií, představujících výrazné, mnohdy 

problematické a rovněž široce diskutované kauzy. Hodnotí je s odkazem na aktuálně užívaný 

pojem rámce, který vidí jako produktivnější než pojem kontextu, a připouští, že jeho pohled 

na zvolené téma se odehrává v rámci jeho vlastního rámování skutečnosti. David Bláha se 

věnuje zcela živé problematice, které se obvykle uměnovědné práce spíše vyhýbají. 

Nezaměřuje se pouze na situaci v Praze, ale poukazuje i na několik výrazných realizací 

v dalších městech, a to jak na realizace kvalitní, tak na ty problematické.  

Malý, resp. v podstatě žádný, časový odstup klade velké nároky na pokud možno objektivní 

hodnocení daného tématu. Domnívám se ale, že autorovi se daří posuzovat jednotlivé kauzy 

střízlivě, civilně. Využívá dostupné publikované materiály a internetové zdroje, což vzhledem 

k povaze tématu je nezbytné, a objektivně s jejich pomocí rekonstruuje důvody vzniku toho 

kterého artefaktu, a jeho přijetí ze strany odborné i široké veřejnosti. Hodnocení výtvarné 

kvality uměleckých výtvorů ve veřejném prostoru přitom není vedeno primárně jako jejich 

kritika. Důležitá je především analýza hlavních okolností, které realizaci díla ve veřejném 

prostoru umožnily, a zde Bláhova práce velmi dobře prokazuje, jak důležitá je účast historiků 

umění v procesu rozhodování o podobě veřejného prostoru. Respektive představuje 

zřetelně, jaké důsledky může mít situace, kdy převáží politické (podnikatelské) argumenty 

nad názorem odborníka v rozhodovacím procesu.  

Téma bakalářské práce Davida Bláhy pokládám za dobře vybrané a kvalitně zpracované.  

Formuluje řadu neuralgických problémů dnešního stavu zaplňování města mnohdy silně 

účelovými objekty, na druhou stranu poukazuje i na pozoruhodná díla, jejichž realizace je 

výsledkem skutečně cíleného vztahu umělce k danému prostoru a zároveň společenského 

konsensu.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm výborně. 
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