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Jan indelár s ve vé rigorózní práci poku il "yHcit komplikO"anou hi torii
pražského pomnH'u .J. v, talina, Nedá e ríci že by šlo o události zc la neznámé, ale
prcsto 'c všech oU\; lostech nedostatecnc prozkoumané a zT jme i smí" né
_ ruzn}'mi fantaziemi. Proto je velice duležité jal autor svou práci koncipoval. Stavba
toh to pomníku pr d tavuje pro nej "zcela ojedin "Iý prípad, ve kterém se protínají
polecenské, umelecké, politické ekonomické vlivy"; svuj výklad clení predevším
casov .
Pro práci se indelár opravdu peclive pripravil ",hromáždením úctyhodného
množstyí archi\'Dího materiálu, cerpal také z dobového tisku a o obních sd lenL
ej,íce poznalkCI evidentn" prine I pruzkum pfs mné pozustalosti vládní h výboru,
kter' mely tento podnik na taro tí, a dar] vládních komi í. To mu tak' umožnilo
pop al dosud neznám' nebo j n elmi málo znám' a pekty, (kající 'e z jména
t c1lOick',a organizacní, tránky projktu.
t nár s ~tak muž dozy" d V~t
\ lmi zají ma, é
pozllatkyo druzích kam 11 a jeho t"žbe, geologic1'ém pruzkumu Letn',
n ....n cekané
doda"at I ko-odberatel kých vztazích pri vla tní tavb v, nekdy až skute ....
podrobno i o \' 0\' pra ovní morálce ci obtíží h pri jeh naz zí' kat vla tní
automobil. VyUc ní dobo\ é atmo féry tak zí kává \' hni mnoho na nál žité
pla ticno ti - zc la ja n ....treba zarazí rozp r mezi v}'znamem, kt rf tavbe prikládala
" trana a vláda" a težko pred ta"itelnou nedbalo tÍ, níž e re ....
il. 11 ~kt r' zásadní
pr blémy (napr, pro hlavní vecovy polupracovníky, manžele Štur 0')', pr d a,"oval
3.l hit ktonické zapra o\'ánÍ pomníku do krajiny j n "melouch". který \ 'koná 'ali
\' dle ,,'ho hlavního pracovního pom ru). J to my Hm dobrá ukázka, jak fungoval
c 15' y tém, což samozrejme ve vetších rozmerech znázornuj cel)' projekt pomníku.
Autorovi se tedy podarilo velmi dobr nastínit celkové politické a spolecenské
souvislosti této mou trózní stavb " ve srovnání touto základní linií ponekud
ustupuje do pozadí c lkového zhodnocení významu Stalinova pomníku pro tehdejší
(oficiální) umcní i dal"í id ové ouvi lostí. Ovšem po studiích Ma urových není
snadné prijít ne":im pozoruhodn)rm - mohlo by e to podarit a~ po dukladncfím
studiu dobov' publici tik. , po zie ci objasnení základu politik, v oblasti v'tvarného
umení. To však 11 chápu jako \~tku a zneváž ní ind lárO\ prác, al jako podnet
pro její darí roz\'íj ní.
Celkove oudím, ž .Jan Šindelár predložil kvalitní a \' mnoh' m obj nou
rigorózní práci, navrhuji proto aby byla pr· dložena k obhajobe,
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