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.rvr(ST'A PAMtn A KUL'I'URNÍ DI2DICTVí:. NA PI{ÍKLADU KUTNÉ HORY, 

PRAHA 2008, 1325, 

Zadání diplo[Tlové pr.lee pro Lindu Kovářovou vznikalo na základě jejího zájmu o 

problematiku historické palnéti a vztahu společnosti ke kulturnímu dědictví, 

respektive k historickým parnátkám, Formulace badatelské otázky i volba 

metodologie reflektovala druh}' studijní obor diplomantky, jímž, je etnologie, která ji 
vvbavila v(~tší zkušenosti s kvalitativními metodami analy~zv, s terénním vÝzkumem 
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a anketní metodou, než je obvyklé u studentů čisté historie. 

Práce byla zamýšlena tak, že v první řadě bude autorka vénovat pozornost pojm,u 
"Památka" , definování pojmu a pojmů souvisejících. V úvodní části bude dále následovat 
reflexe souČi1sného diskursu "pamětí" v historické vědě. Ve vlastni práci se autorka zaměří 
na fenomén "památka" a na vývoj vztahu společnosti, respektive na vývoj akadenlického a 
populórního diskursu ve vztahu k tomuto jevu. Vztah společnosti ke kulturnímu dědictví Cl 

specificky k historickým památkóm je vyjódřen mimo jiné v legíslatíve. Pohlédneme-li na 
zAklady památkové legislativy, na vývoj organizace a činnost :institucí, které mají péči o 
pamútky v popisu práce, odhalí se nám llli10hé souvislosti a problérny. V současnosti do 
problematiky péče o kulturní dědictví promlouvá vztah k nadn,)rodním, resp. 

mezin,irodnÍm org,mizadm a jejich legislative, respektive činnosti. V popředí zájmu médií a 
někdy i veřejnosti se objevuje činnost mezinórodní organizace UNESCO, a její politika ve 
vztahu ke světovému kulturnímu dědictví a seznam světového kulturni110 dédictvÍ, který 

ovHvJluje zpětně dění v měřítku státním či regionálním. Protože zájem o "UnescovéfJ lokality 
a jt~jich problém s kulturním df?dictvÍm a historickou pamětí byl jednin, z motivů pro 
diplomantku, bylo logické, ze zadi'inÍ předpokládalo, že se diplomantka seznámí s filosofií 
programu UNESCO a se zpúsobem jeho realizace. Sama skutečnost, dvanáct lokalit 
(\'ské republiky bylo do seznamu světového kulturního dédictv[ zapsáno je považováno za 
velkjí úspěch v poméru k velikosti státu a v relací k dalším evropským zemím. Souéasne 
skutečnost, že tento proces začal na začátku devadesát)Tchiet, znamená, že ty první zapsané 

lokality již měly někoIikalcté zkušeností bylo možné předpokládat že by mohly mít l'llzný 
charakter. Zv}'šené nároky na kva1itupéče o kulturní dědictvÍ, medializace, z,íjem, 
turistického prúmyslu se nl0hou projevit v místní společností jak intenzifikací zájmu o své 
místo či město, lak í pocHem ztráty autenticity v dúsledku uróté standardizace či 

komercionalizace, kterou s sebou z<1jem turistického prúmyslll a médií nese. V zájmu zjištění 
vývoje vztahu ke kulturnímu dědictví bylo fO:l.hodnuto o provedení sondy, výzkumu 

vybrané lokality formou připadové studie, která by se zaměřila na otéÍzky konkrétní: Jak 
vypadá "zivot rnÍsta paměti"? Dále napřikLld jak se lokální společnost vyrovnává 
s historickou pamětí, jak pracuje s prlncipCIll inkluse a exklus(~, jak vy tváři obraz (stereotyp) 
rněsta. Zkusenost Prahy přetížené turistickým provozem, který na jedné straně zhodnotil 

památkov~; fond, phspěl k redefinici vztahu k prostoru tl svýrn zpúsobeln i k objeveni a 
využití rúzný'ch prostorú, na straně druhé prakticky vytlačil domorodce ze Starého Města a 
Malé Strany hm, jak změnil obsah služeb a zv)'šil jejich cenovou hladinu, navodlla daJš( 
ot,ízku: jak obyvatelé historicky významného CI turisticky atraktivního města vnímají zisky cl 



ztráty v dl'lsledku rostoucí popularity místa? Proměúuje se jejich vztah k historii? Jejich 
užívání historie'? 

Diplomantka pracovala systematicky a držela se zadání diplomové práce. Pro případovou 
shtdii si zvolila mesto Kutnou Horu, která predstdvuje jeden z prvních úspěšných zápisů do 
seznamu kulturního dědictví UNESCO. V)rběr byl rnotivován jak věcně, předpokladem, že 
bude možné sledovat proměny města způsobené na jedné straně výhodami plynoucími ze 
zhodnocení historických památek a na straně druhé dopad nutnosti respektovat pravidla a 
kritéria UNESCO, vypohldat se se zvýšeným zójmem veřejnosti. Kutná Hora byla vybróna 
také z dllvodú praktických, bylo nutné vést výzkum na místě Zl tato lokalita byla pro 
diplomantku snadno dosaž,Heln{l. 

Na práci ljndy Kovářové velmi oceňuji její svědomitou teoretickou prúprovu. Úvodní 
kapitola, v níž zasazuje svúj výzkum do širšího kontexhl studia historické paměti se hlásí ke 
konceptům Maurice I-falbwachse i Pierra Nory. Problematiku kulturního dědictvt jíž je nejen 
mezi historiky věnováno poslední dobou hodně pozornosti, autorka studovala 
v mezinárodní perspektivě. Kapitola věnovaná definici panl<-ltky a vývoje památkové péče je 
založena na současných názorech představitelu Národního památkového ústavu/ tak jak je 
prezentuji ve své přednáškové činnosti. Tento flexibilní přístup autorky, její soustavné 
hledání inspirace, je mi vehni syrnpatické. Vpřípadové studii Linda Kovářová spojila oba 
studované obory. V llvodu představila v historické skice vývoj města a jeho parnátkového 
fondu. Při analýze užíváni a prožívání prostoru, využívání hístorického příkladu a vztahu 
k městským památk/un zúroóIa zkušenosti ze studia svého druhého oboru -- etnologie a 
využ.ila metodu ankety, vylě:ž.ila výsledky oficielního sociologického výzkumu, který si 
Kutnú 1Jora - její městská rada - objednala. 

Kuhlá 1-101'a, podobně jako celá řada dalších evropsk}'ch mést a městeček s bohatým 
kulturním dědictvím, využívá velmi současných nástrojú (internet, medializace města jako 
turistické destinace s tradicí) a strategii (testívalizace, organizace Cl prodávání zážitkú) / jimiž 

sleduje na jedné strané oživení kulturního a společenského života SV)/dl obyvatel, jejich 

osvetu a vzdělání a na druhé stranE' zvýšení přitažlivosti a ekonomické zúročení členství 
mesta v prestižním klubu UNESCO. V tomto kontextu město využívá svých kulturních 
institucí (archiv, galerie, muzeum) a oficiábli vědecké reprezentace historie Kutné Hory a 
současně si z této historie vybíri'Í. Postiž,enÍ zapomenutých či vyloučených dějin vyžaduje 
pozornou analýzu, která se diplomantce vcelku povedla. Tento poznatek byl sice 
očekávaný, ;:de obsah in kluse a exkluse se případ od případu liší a je překvapivý. Překvaplvé 
je také zjišténÍ, že město a jeho obyvatelé doposud nepociťují obtíže spojené se zv)'šeným 
zájmem a nároky, což v jiných případech jíž bylo doloženo (viz studie T. Vahtikari). Kutná 
Hora představuje úspěšn)' příběh. Autorka uzavírá svoji práci náměty na další rozpracování 
tématu. Jednu z možností vidi v komparaci s jin)1l11i příběhy, která by samozřejmě byla 

velmi prospěšmí pro plastičtější vidění zkoumaného procesu. 

Diplomovou práci Undy Kovářové považuji za zdařilou a ráda ji doporuč uF k obhajobě. 

Práci hodnotím ................... . 
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