
Abstrakt:  

 

V diplomové práci jsem se zabýval aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu 

památkové péče v České republice. V teoretické části práce jsem vymezil základní pojmy - 

veřejný zájem, a to zejména ve vztahu k památkové péči, dále jsem charakterizoval pomocí 

modelu A-A-A klíčové aktéry památkové péče, organizaci památkové péče v České republice 

jako arénu a agendu rozhodovací činnosti. Její kvalita je klíčovým indikátorem naplňování 

veřejného zájmu památkové péče v ČR. Následně jsem se zabýval podstatou všeobecně 

proklamovaného, zároveň však dosud kriticky nezkoumaného postulátu „dvoukolejnosti 

památkové péče“. Rozhodovací činnost v památkové péči je i přes zákonem jasně stanovené 

pravomoci a kompetence značně matoucí a logicky s sebou přináší řadu konfliktů a dílčích 

problémů, které je žádoucí nejen identifikovat, ale také navrhnout některé varianty jejich 

smysluplných řešení. Podmínkou zjištění míry naplňování veřejného zájmu památkové péče 

v ČR bylo nalezení kritérií kvality rozhodování. Těmi jsou základní zásady rozhodovací 

činnosti správních orgánu, uvedené v ustanoveních § 2 až § 8 správního řádu. Přínosy 

zpracování diplomové práce pro potřeby oboru Veřejná a sociální politika spatřuji zejména v 

posouzení kvality rozhodovací činnosti v památkové péči a v interpretaci pojmu veřejného 

zájmu památkové péče z odlišných úhlů pohledu, než nabízí zejména soudní judikatura. Ta je 

v současnosti nejobsáhlejším pramenem definování pojmu veřejného zájmu ve vztahu 

k památkové péči. 

 

Základním cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjišťování, do jaké míry se 

daří  naplňovat veřejný zájem památkové péče v ČR. S ohledem na tento cíl, jsem vymezil tři 

výzkumné hypotézy, přičemž třetí stanovená hypotéza, předpokládající účelné naplňování 

veřejného zájmu památkové péče skrze základní zásady rozhodovacích činností a postupů 

klíčových aktérů nejvíce reflektovala můj výzkumný problém a nabídla prostor pro případnou 

nápravu, čímž se stala v mém výzkumu klíčová. 

Prostředkem dosažení tohoto cíle bylo provedení odborné reflexe rozhodovací činnosti 

památkové péče v ČR a z ní vyplývající identifikace rezerv rozhodovací činnosti památkové 

péče v ČR. Na základě provedených zjištění byla navržena konkrétní opatření, směřující 

k efektivnějšímu naplňování veřejného zájmu státní památkové péče v ČR.  

 


