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Předkládaná diserta ční práce je zajímavým a p řínosným 
propojením postup ů, uplat ňovaných v rámci d ějin um ění a z nemalé 
části spoléhajících na vlastní vizuální stránku arte fakt ů, s 
teorií kulturní pam ěti a s postupy, jež se za čaly uplat ňovat v 
rámci tzv. "pam ěťových studií". Blanka Altová usiluje o 
nahrazení tradi čních historiografických pohled ů na m ěsto 
(p říkladem je Kutná Hora) postupy odvozenými z teorie "obratu" a 
z teorie "pam ěti".V úvodu své práce tak rozebírá tyto teoretické 
koncepty. Vychází p ři tom z relevantního okruhu p ředevším 
zahrani ční odborné literatury. Po té rozebírá chronologický m 
způsobem za sebou řazené podoby "obratu" či "symbolické 
reprezentace" Kutné Hory, resp. reprezentace n ěkoho či n ěčeho v 
Kutné Ho ře (coby díl čí obrazy, resp. "podobrazy" v rámci celku). 
Z velké části ji p ři tom nejde o textovost (v užším slova 
smyslu), nýbrž o vizualitu a vizualizovatelnost (ku lturní 
paměti) reprezentací. Tím nabízí i ur čité inovativní pohledy pro 
historicko antropologická a pam ěťová studia. Práce vede k 
zajímavému záv ěru stran p řelomu 18. a 19. století, jež znamenal 
restrukturaci konstrukce pam ěti, resp. obrazu m ěsta (od 
nábožensky motivovaného obrazu m ěsta v rámci d ějin spásy k 
národn ě koncipovanému obrazu m ěsta jako památky národní 
minulosti). Autorka se zárove ň dostává i k významu " řádu", jenž 
plyne z rozboru "obrazu"m ěsta. " Řád" m ěsta (ve smyslu 
urbanistického celku), jenž je nesen kolektivní kul turní pam ětí, 
staví Blanka Altová do protikladu k jednotlivým slo hům, které má 
vůči tomuto řádu za abstraktní (s. 192-193). 
 

Autorka práce prokazuje svoji nespornou orientaci v  
problematice a teorii kolektivní kulturní pam ěti a zárove ň i 
svou zp ůsobilost propojovat rozbor psaných a ikonografickýc h 
pramen ů. Samu kulturní pam ěť pojímá velmi široce (spadala by pod 
ní kup říkladu jak alegorická zobrazení na pe četi Kutné Hory, tak 
geometrické pom ěry, jež jsou vnesené do p ůdorysu m ěstských dom ů 
či horních d ěl, tak ale t řeba kone čně i veduty). Práce je psána 
z hlediska vizuality , viditelnosti symbolických reprezentací 
r ůzného stupn ě pro aktéry (v tom se její práce prostupuje s 
antropologickými studiemi), kte ří jsou tím či oním zp ůsobem 
situování v "m ěst ě" jako "míst ě paměti" či v ůči n ěmu zevn ě 
přistupují. Tím je p ředkládaná práce velmi zajímavá a 
produktivní. Zárove ň však s sebou takový p řístup nese problémy 
(viz níže), které vznikají p ředevším tím, že se propojují 
přístupy r ůzných historických v ěd, jež mají nejednou dost 
odlišné zažité "konvence" o tom, jak lze to či ono badatelovo 
tvrzení legitimn ě "doložit" či "historicko-empiricky prokázat". 
 

V následujících odstavcích se ujímám své role opone nta a 
pokouším se v ůči p ředložené práci u činit n ěkolik p řipomínek, 
popř. položit n ěkolik otázek. Nepovažuji je však sám rozhodn ě za 



náznak n ějakého negativního hodnocení práce, nýbrž p ředevším je 
zde kladu jako podn ěty do diskuse při ústní části obhajoby. 
Týkají se n ěkterých problém ů, které práce odkrývá či na které 
poukazuje a jejichž další promýšlení m ůže být pro rozvoj 
historických a pam ěťových bádání zajímavé. 
 

(1.) Pojímáme-li obraz jako symbolickou reprezentaci , musíme 
se ptát, co je objektem této konstrukce (tohoto obrazu) a kdo je 
subjektem takového obrazu. Obraz je ur čitá entita, která 
zastupuje n ějak "objekt" (resp. n ějakou jinou duchovní či 
materiální entitu) vzhledem k dispozici ur čitého subjektu (mohu 
si jej p ředstavit jako individuum i jako kolektivitu) rozum ět 
(to by vyplývalo z pojetí "znaku" u Charlese S. Pei rceho) Lze 
pak diskutovat o tom, zda tato dispozice rozum ět musí mít (a) 
povahu aktuální, aktérsky v ědomé interpretace, nebo (b) by mohla 
být také jen jakousi potencionalitou, dispozicí, ne senou 
zažitým, aktérsky nereflektovaným stylem myšlení. P ráv ě tak 
bychom se mohli ptát, kdo (pop ř. co) je oním subjektem, v n ěmž 
se je schopen objekt (tj. "m ěsto) obrazit . Lze si (a) 
představit, že se jím míní (a) jakýsi ne-místní a ne- časový 
subjekt (kolektivita, duch), m ůže jím však také být (b) subjekt 
ur čitého d ějinného aktéra (individua či kolektivity) a 
individuální subjekt badatele (pomocí metod p říslušného v ědního 
oboru) se pak dotazuje na to, jak se v tomto časov ě a místn ě 
(pop ř. konkrétní d ějinnou postavou) vymezeném aktérském subjektu 
obrazilo v ur čité dob ě p říslušné m ěsto (v tomto smyslu uvažuje 
kup říkladu Blanka Altová o m ěstských radách či jednotlivých 
korporacích jako o subjektech "reprezentace" m ěsta, jež se stává 
objektem zobrazovaným pomocí vedut - a. 144). Kone čně si ale lze 
také p ředstavit (c) tento subjekt jako časov ě a místn ě ur čený, 
(jsme to my coby kolektivita, kdo je nositelkou ur čité kultury , 
v našem zde a nyní ), jemuž se dnes obrazí m ěsto ve svých 
reprezenta čních schopnostech z r ůzných vrstev minulosti (k 
takovému pohledu by se autorka p řiklán ěla nap ř. na s. 192). 
 

Určitým problémem p ředkládané práce je, že v ní není vždy 
explicitn ě zcela vymezeno, koho míní oním "subjektem", jemuž se 
"město" coby "obraz" obrazí. Tento rys práv ě však není po mém 
soudu ani tak chybou autorky, jako spíš vzniká její m 
propojováním metodiky d ějin výtvarného um ění s postupy 
antropologicky pojatých d ějin se zam ěřením na d ějiny pam ěti. P ři 
tom v každé z obou disciplin se uznávají jako legit imní jiné 
způsoby vykazování platnost našich tvrzení. Zárove ň je však 
nutno zd ůraznit, že práce Blanky Altové je cenná mimo jiné p ráv ě 
svým propojením argumenta čních postup ů historických disciplin, 
které se vyzna čují svými odlišnými "oborovými kulturami". Proto 
si myslím, že by stálo za to, se k problematice "su bjektu", 
jemuž se vlastn ě "m ěsto" obrazí, ješt ě vrátit v diskusi p ři 
ústní části obhajoby. Tato otázka se ostatn ě prostupuje s 
problémem, kdo je onou kolektivitou , jež disponuje ur čitou 
kulturní pam ětí . 
 

Autorka p ředkládané práce si tak m ůže v návaznosti na 
Assmanna, Halbwachse či Noru velmi produktivn ě p řipravovat 



možnost položení následující otázky (nap ř. na s.26): "Pomocí 
konceptu kolektivní pam ěti tedy historik m ůže v daném prostoru 
rekonstruovat kulturní souvislosti a sledovat, jaký  význam se 
jim p řikládá v p řítomnosti, a ptát se: Je prostor, který 
sleduji, prostorem živé pam ětí nebo místem pam ěti"? Pomocí pojmu 
(kolektivní) pam ěti pak lze podle Blanky Altové "opustit 
historické vrstvy (a zlomy) a sledovat v ědomé i nev ědomé 
budování identity na základ ě obrazu sdílené minulosti v daném 
míst ě" (s. 26). S tím lze v zásad ě souhlasit. Znovu to však 
odkazuje k pot řebě specifikovat podrobn ěji a explicitn ěji, kdo 
je oním "subjektem", jemuž se obrazí m ěsto jako "obraz", jenž 
buduje svoji "identitu" a disponuje (kolektivní) "k ulturní 
pamětí". Odkazuje-li se pak k obrazu m ěsta v rámci kontextu 
dějin spásy, tj. k m ěstu jako k obrazu "nebeského Jeruzaléma" 
(s. 31n.), objevuje se pro historika (historického antropologa) 
otázka, nakolik byl tento význam obrazu m ěsta v r ůzných dobách 
aktérsky skute čně žit (šlo by zde patrn ě vést debatu obdobnou 
spor ům mezi Darntonem a Chartierem o významu symbol ů stran 
interpretace "masakru ko ček", pop ř. navázat na Medickovy či 
Boltonem zp řístupn ěné úvahy "nového historismu" anglosaské 
literární historie, do jaké míry je kultura testem) . Pro d ějiny 
umění (mohu se ale v této v ěci mýlit) stojí však otázka jinak, 
než pro historickou antropologii. Zajímají se o to,  zda byl či 
je ur čitý význam p říslušného "obrazu" potencionáln ě prožitelný . 
Mezi ob ěma disciplinami tak vzniká metodické nap ětí, k n ěmuž by 
bylo zajímavé se v ústní části obhajoby vrátit. 
 

(2.) P ři úvahách o prom ěně "obrazu" m ěsta v 19. století (od 
dějin spásy k d ějinám národa) a p ři aplikování Norových úvah o 
přechodech od kulturní pam ěti ke kulturní historii a o "místech 
pamětí" se naskýtá možnost klást si otázku, nakolik jso u minulé 
"obrazy" m ěsta (nap ř. m ěsto jako symbolizace nebeského 
Jeruzaléma) navzdory svému kulturn ě-paměťovému převrstvení (tj. 
z Norova hlediska p řeměny v sou části "historie") znovu 
aktivovatelné jako sou část jakési nov ě konstituované pam ěti? 
 

(3.) P řínosem práce je také upozorn ění na významný "kulturní" 
či pam ěťový" zlom, který p řineslo 19. století, jež za čalo s 
městem zacházet z hlediska nové perspektivy. Tou byla  národní 
minulost. "Obraz" je tu p řestav ěn na obraz m ěsta jako pam ěťového 
místa národních d ějin (zejména s. 188-191). Lze se však tázat, 
zda tato zm ěna byla opravdu i p řechodem od spontánn ě, p řenosem z 
generace na generaci se utvá řející pam ěti ("obraz" m ěsta jako 
místa významného v d ějinách spásy) k zám ěrn ě cílen ě 
konstruovanému novému "obrazu" (nové "pam ěti") m ěst jako 
památného místa národních d ějin (jak se p ředpokládá na s. 28)? 
Vždyť kup říkladu jak reforma ční období (nap ř. hypotetický výskyt 
sochy Ji řího z Pod ěbrad na štít ě Kamenného domu), tak období 
protireformace (nap ř. jezuitská "o čista" chrámu sv. Barbory od 
památek na evangelickou minulost -s. 158; "shrnutí"  jezuitské 
reprezentace v Kutné Ho ře v novém oltá řním obrazu sv. Barbory - 
s. 165: obé je rovn ěž manipulativní a ryze ideologicky 
utilitární "konstrukce" kulturní pam ěti) je spojeno také se 
záměrností restrukturace "obrazu" m ěsta. By ť - uznávám - že v 



obou p řípadech by šlo o jeho v řazování do kontextu d ějin spásy. 
 

Konečně bych (4.) v ůči práci vyslovil v ur čitém smyslu výtku, 
jež by se týkala jen velmi malé míry explicitnosti,  s níž se 
pojednává to, co by bylo možné nazvat hierarchií "o brazu" m ěsta 
a jeho "podobraz ů". V práci se uvažuje o "urbanistickém celku" a 
jeho " řádu", ale zárove ň se analyzují jednotlivé architektonické 
objekty, pe čeť města, číselné pom ěry, jež jsou promítnuty do 
základ ů města (m ěstských staveb), zárove ň ale také o 
ikonografickém programu, jenž je uplatn ěn v tom či onom p řípad ě, 
o vedutách m ěsta kutné Hory jakožto "reprezentaci" celku m ěsta, 
ale i o oltá řním obrazu sv. Barbory jako o shrnutí jezuitské 
reprezentace v Kutné Ho ře atd. To vše je legitimní a vše je 
vztažitelné ke kategorii "kulturní pam ěti". Je však namnoze 
ponecháno na čtená ři, aby si sám domýšlel hierarchii mezi 
obrazem a jeho díl čími obrazy či rozdíl mezi obrazem 
(symbolickou reprezentací) m ěsta jako celku (a ť již v podob ě 
faktického urbanistického řádu, a ť již v podob ě kup říkladu 
veduty) a obrazem (reprezentováním se) n ěčeho ve m ěst ě coby 
sou části tohoto celku. Možná i k této otázce by se mohl a 
směřovat debata p ři ústní části obhajoby. 
 

Diserta ční práci Blanky Altové lze však p řes uvedené 
připomínky či otázky považovat za p řínosnou a zda řilou. Proto ji 
doporu čuji k obhájení . 
 
 
 
 

Jan Horský 
V Praze 15. kv ětna 2010 


