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Zadání práce:  
 

Zadáním práce Petra Čenského byla charakteristika začlenění sochařských 
uměleckých děl daného období do specifického urbanistického celku pražské architektury a 
na konkrétních příkladech zhodnocení funkce díla, opodstatněnosti jeho umístění v tom 
kterém prostoru či prostředí, případně zjištění jeho dalších osudů po roce 1989. Student měl 
současně sledovat tématickou a námětovou náplň děl, jeho úkolem však nebylo hodnotit 
jednotlivé výtvory z hlediska jejich výtvarné hodnoty.  

 
Vedoucí práce musí konstatovat, že pan Čenský se po prvních konzultacích vrhl do 

práce s obrovským elánem a již první průběžně odevzdávané kapitoly svědčily o značné 
důslednosti a vynalézavosti s jakou se dobíral informačních zdrojů.  

Práce je rozdělena na čtyři části.  
V úvodu se Petr Čenský věnuje základnímu principu vzniku a existence veřejného 

prostoru jako prostoru utvářeného skladbou architektonických prvků a pohybu, interakcí a 
komunikací člověka v takto vytvořené struktuře. Velmi dobře charakterizuje socializované 
formy prostoru jako extenzi tělesné existence člověka. Bohužel právě v této úvodní části 
chybí poznámkový aparát, který by takto zhutnělý text odkazoval na příslušné informační 
zdroje.  

V další části nazvané Výtvarné umění a architektura se v kapitole Výtvarné dílo 
v tvorbě architektonického prostoru student zamýšlí nad pojmy umění, výtvarné umění, 
výtvarné umění volné, výtvarné umění užité, architektura. Vytváří si tak celou paletu 
základních pojmů, se kterými bude následně pracovat. Současně řadí jednotlivé pojmy do 
jakési pomocné hierarchické posloupnosti umožňující nastavení patřičné logické skladebnosti 
při vytváření modelového prostředí. Neopomíná zabývat se materiálovou složkou 
jednotlivých děl, prostorových vztahů, rozměrových vztahů, barevnosti, rolí světla apod. 
Následuje historický exkurz, kde student ve zkratce sleduje úlohu uměleckého díla 
v architektuře samotné i v komplexu architektonických celků v rámci silných slohových 
období a následně 20. století, kde si již všímá i českého prostředí. Ani v této části práce není 
zaveden poznámkový aparát, případně odkazy na bohatou literaturu uváděnou v příloze. 

Část práce nazvaná Socha v pražské architektuře v letech 1945-1990 začíná kapitolou, 
kde je vymezen a charakterizován prostor zkoumaného období především z hlediska 
společensko-politického. Student se poměrně podrobně věnuje důležitým událostem února 
1948, charakterizuje zběžně několika větami politickou situaci u nás až do roku 1985 
(perestrojka v SSSR) a opět podrobněji uvádí důležitější data roku 1989. Jako nedostatek zde 
vidím opět absenci poznámkového aparátu, případně odkazy v textu. 

V kapitole Výtvarné umění v architektuře socialistické společnosti se pan Čenský 
zabývá již modelovou klasifikací uměleckého díla jako takového v socialistické společnosti a 
následně uměleckým dílem, konkrétně sochařským, jehož funkčnost je více či méně svázána 
s architekturou. Student uvádí příklady nově vznikajících solitérních staveb i urbanistických 
celků v průběhu 50. a 60. let, jejichž integrální součástí se stávají při těchto příležitostech a 
pro tato místa vzniklá nová umělecká díla.  Neopomíná zmínit ani mechanismy, které byly 
v té době běžné při zadávání, schvalování a realizaci vybraných děl. V dalších kapitolách se 
velmi podrobně, jak z hlediska charakteristiky společensko-politické situace, tak z hlediska 



charakteristiky umělecké produkce věnuje především padesátým a šedesátým létům. Jako 
určitý zlom pak zaznamenává rok 1958, rok účasti našich umělců na výstavě Expo 58 
v Bruselu. Zaznamenává ve zkratce ještě důležité stavby či přestavby probíhající v období 
konce 40. let do konce let 50. (rekonstrukce Karolina, stavba hotelu Internacional), následuje 
poměrně bohatý výčet soch v tomto období postupně osazovaných ve veřejném prostoru 
(nejenom pražském).  

Velmi podrobně zpracovává kapitoly věnované velkým architektonickým a 
sochařským realizacím v prostoru pražské architektury v letech 50., 60., 70. a 80. Ať již se 
jedná o Stalinův pomník, nově koncipovaný Národní památník na Vítkově, budovu 
Federálního shromáždění, výstavbu metra, Palác kultury nebo rekonstrukci historické budovy 
Národního divadla a stavbu Nové scény. Ve všech případech si student velmi pozorně a 
detailně všímá zastoupení sochy jak v nově budovaných stavbách a jejich okolí, tak 
v rekonstruovaných nebo dostavovaných architektonických celcích. Opět zmiňuje i 
legislativní mechanismy jimiž byla zajišťována i z právního hlediska povinnost začleňovat 
umělecká díla do veřejně užívaných prostor architektury. 

V podkapitole Organizace oficiálního umění (str. 66) P. Čenský popisuje situaci 
v SČSVU a v roce 1971 nově ustaveném SČVU i v přeorganizovaném ČFVU. Tato 
hodnocení jsou však příliš zjednodušená, zkratkovitá a žádala by si hlubšího záběru. Striktní 
dělení na členy Svazu jako na privilegované výtvarníky, členy Fondu jako neprivilegované 
profesionály, většinou příslušníky mladé umělecké generace a neorganizované umělce jako 
nepodřizující se ideologickému diktátu a stažené do alternativní subkultury undergroundu, je 
jako popis tehdejší situace zavádějící a mírně řečeno nepřesné. 

Další podkapitola Oficiální umění a architektura je věnována končícím 60. létům, 
výstavě Expo 70 v Ósace a následně létům normalizace. Student zde zaznamenává i období 
přelomu 70. a 80. let, kdy se ve veřejném prostoru poprvé objevují díla nezprofanovaných 
mladých tvůrců. 

V závěru práce, který se zabývá obdobím po roce 1989, student nejprve rámcově 
mapuje situaci po společensko-politických změnách a zkoumá osudy soch v období totalitního 
režimu umísťovaných ve veřejném prostoru. Podrobně se snaží zabývat problematikou 
klasifikace konkrétních uměleckých děl z hlediska politické a společenské únosnosti jejich 
setrvání na původních místech, na konkrétních příkladech uvádí i právní aspekty řešení, resp. 
neřešení sporných případů.  

V úplném závěru se P. Čenský snaží o osobní sumární charakteristiku komunistické 
ideologie jako reliktu průmyslové revoluce 19. století, s přetrvávajícím typem průmyslového 
dělníka jako rozhodující masové výrobní síly postupně manipulované a nakonec ideologicky 
zneužité v rámci budování totalitního režimu. Na pomoc si student bere známý text Karla 
Čapka Proč nejsem komunistou. Zde samozřejmě nezbývá než souhlasit. 

V závěrečném odstavci P. Čenský s nadějí konstatuje, že cit: ... Informační revoluce 
odsoudila industrialismus na smetiště dějin, a s ním i jeho ideologii: marxismus-leninismus. 
Mnohé problémy, na které reagoval, dnes neexistují nebo jsou marginální. Místo vzývání 
proleteriátu musíme hledat nové formy  sociální solidarity a „sociálního státu“ odpovídající 
21. století, informační civilizaci. 

Zde si nejsem jist, rád bych sdílel toto studentovo nadšení, ale nevím.  
 
Práce splňuje zadání, proto ji doporučuji k obhajobě a i přes nedostatky uvedené výše, ji pro 
množství získaných a následně utříděných informací hodnotím 35 body. 
 

Jaroslav J. Alt  
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