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Autorka si vybrala jako téma diplomové práce "druhý život" významného severočeského

hradu zahrnutého dnes do hranic města Ústí nad Labem. Pokusila se ukázat, jak byl tento

objekt vnímán v době, kdy přestal být správním centrem a vojensky důležitou lokalitou a stal

se "pouhou" památkou či součástí krajinné štafáže. Pozornost je tedy věnována samotnému

hrad, jen v menší míře pak stejně pojmenované osadě a posléze městu a městské části

nacházející se v jeho stínu.

Přestože se hrad Střekov po většinu zkoumaného období (do r. ] 946) nacházel v části

českého území osídlené převážně Němci, snažila se autorka vysledovat pohled různých

skupin příslušníků obou zemských národů na Střekov a jeho dějiny, vnímá tedy i český

pohled, po většinu zkoumaného období menšinový a před r. 1918 zprostředkovaný spíše

jedinci zjiných částí Čech. V novějším období mohla autorka přihlédnout i k snahám využití

hradu při pořádání různých shromáždění, ale zároveň sledovala nově se vytvářející reklamní

využití siluety nebo jména hradu.

V průběhu práce se podařilo autorce shromáždit z pramenů nejrůznějšího typu neobyčejně

rozsáhlý a bohatý materiál a najít adekvátní cestu k jeho interpretaci. Oceií.uji, že se

diplomantka neomezila jen na poznání a využití různého typu pramenů psaných, ale že

docenila také význam pramenů obrazových, jichž využila při výkladu a bohatě jimi proložila

také text knihy.

Zkoumané, téměř dvousetleté období, nebylo samozřejmě možno rozdělit do stejně

dlouhých časových úseků a stejně tak nebyl rovnoměrně rozvržen shromážděný dokladový

materiál. Logické je např. to, že věnována přece o něco menší pozornost období po r. 1945,

autorkou předkládané perličky týkající se pobytu L. Brežněva nebo V. Remka na Střekově

však ukazují, že ani "výlov" provedený v této časové rovině nebyl zbytečný. Stálo by za

zjištění, nakolik v tomto období získal Střekov punc jedné z centrálních ztracených

"ikon" těch odsunutých Němců, kteří se ocitli na území pozdější SRN, kde se mohli volněji

vyjadřovat o takto ztracené části svých životů. Autorkou uváděné memoárové doklady tento

problém neřeší.

Za velmi zajímavé považují úvodní partie práce, pokoušející se na základě zahraniční

literatury zaujmout postoj k fenoménu tzv. památných míst. Snad by se v této souvislosti dalo
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vysledovat, v jakém rozsahu existovala ve 20. století také v českém prostředí určitá paralela

takovéhoto vnímání a výkladu funkce hradů. Oceňuji dále, že se autorka aspoň ve stručnosti

stručně pokusila naznačit dosud existující analogie ke svému zkoumání role Střekova

existující v případě jiných hradních památek na území ČR nebo Slovenska (s. 20). Snad by

nebylo marné podrobnější srovnání "druhého života" Střekova se skutečnostmi zujištěnými

v případě Střekova. Při zkoumání jiných památných míst přímo v ústeckém regionu, nedaleko

od Střekova, by snad bylo nejúčelnější (v souvislosti s česko-německými vztahy) zkoumání

tradice bojiště Na běháni z r. 1426 - není asi příliš podstatné, že jde o památku či památné

místo jiného typu.

Nebylo by účelné zastavovat se v rámci obhajoby u dalších detailů této zajímavé práce,

jejíž hlavní výsledky zasluhují nesporně publikování. Diplomantka v každém případě

prokázala pracovitost i schopnost zajímavě definovat otázky i hledat a často úspěšně nacházet

odpovědi na ně. Vcelku se jedná o kvalitní a přínosnou práci a mohu s potěšením navrhnout

její hodnocení známkou "výborně".
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