
Posouzení rigorózní práce Mgr. Viktora Blažka
OŽIVENÍ MÍST PAMETI

Vztah k drobným sakrálním a profánním památkám u žáku ZŠ a SŠ

Pan Mgr. V. Blažek si po rade konzultací zvolil a bylo mu schváleno téma, které se meritorne
zab}'Vá z tématem, jež na jedné strane ponekud presahuje a na strane druhé svým zacílením
specifikuje obecné téma pameti místa (domova). Ve shode se schváleným tématem zaciluje svoji
pozornost na konkrétní region Podkrkonoší, presneji okolí Lomnice nad Popelkou.

V tomto specifickém zamerení, motivovaném roky trvajícím zájmem rigorosanta, spatruji pozitivum
a poctivost prístupu Mgr. V. Blažka. Jeví se mi o to cennejší, že v mnoha prípadech byla v období
totalitních režimu (a to jak nacistického, tak tzv. socialistického) ona "pamet míst" programove
poškozována, zasouvána a zadupávána, ba v prípade hmotných artefaktú i fyzicky likvidována.

Dalším výrazným kladem této rigorózní práce je peclivé zpracování a overení rozsáhlé faktografie a
její doplnení kvalitní dokumentací. Tento prístup by se povrchnímu neznalému posuzovateli mohl
snad jevit jako ponekud "buditelský". Soudím však, že toto staré slovo by melo - a v prípade práce
pana Mgr. V. Blažka muže a má - nabývat nového, aktuálního obsahu. "Reinkarnace" pameti, jež je
vždy pametí casú a míst, mi dobre souzní s názvem práce "oživení". Pamet totiž, jak pamet
individua, tak pamet society ci "pamet míst", nelze nikdy zcela znicit dokonce ani "lobotomií"
totalitních systému, ani agresivní "lobotomií" suburbií, poutacu, betonových a plechových skladišt,
hal, supermarkem, dýchání zbavené kdysi orné, dnes vybetonované nebo vyasfaltované pudy atd.

V souladu s predmetem rigorózní práce a príslušné státní rigorózní zkoušky se uvedená práce
neomezuje na umelecko-historickou, architektonickou, urbanistickou ani "památkárskou" tématiku.
Má v}'razné pedagogické zacílení, smerované do edukacních potencí výtvarné výchovy, ale i dalších
vyucovacích predmetu základních a stredních škol i výchovne-vzdelávací cinnosti mimoškolní.

Pro zjištení stavu vedomostí ci nekde alespon "povedomí" žákú a studentu pripravil Mgr. Blažek
relativne rozsáhlý pruzkum, realizovaný na jedné základní a jedné strední odborné škole v Lomnici
nad Popelkou. Vedome hovorím nikoli o "výzkumu", ale s ohledem na velikost zkoumaného vzorku
"jen" o pruzkumu, prícemžjsem si vedom, že vzorek respondenm musel být nutne determinován
zkoumaným polem. Prí konkrétní lokaci tématu tomu však težko mohlo být jinak.

Soucasne však s jistou lítostí musím konstatovat, že tato cást rigorózní práce postrádá nekteré
potrebné charakteristiky pedagogických zkoumání. To se netýká jen relativne malého vzorku
respondentu, ale chybí jeho podrobnejší charakteristika, hypotéza nebo hypotézy a rovnež
pregnantnejší vyhodnocení verbální, nejen aritmetické. Naopak grafické zpracování výsledku
zkoumání je potešující svou vecnou i výtvarnou úrovní a zaslouží ocenení. Poradí jednotlivých kapitol
je však výzkumem jakoby prerušeno, protože kapitola 7. Ikonografie a atributy vybraných svetcú na
výzkumnou cást nenavazuje organicky. Práce pak dospívá rychle k záveru, po nemž následují cenné,
rozsáhlé a pokud mohu posoudit kvalitní prílohy. Teprve po nich se ctenár dostává k dotazníkúm pro
žáky ZŠ a SŠ, pricemž slovo "dotazník" zde plne nevystihuje hodnotu práce, kterou rigorosant
vykonal. Tato cást je manuálem, prúvodcem, inspirací a stimulem pro edukacní práci ucitelú a
naplnuje psychodidaktické nároky v míre svrchované. Kdybych byl ucitelem ZŠ nebo SŠ v Lomnici
nad Popelkou, bylo by pro mne potešení s tímto bohatstvím pracovat se svými žáky nebo studenty.

Práce má jazykove kultivovanou formu a veškeré formální náležitosti, odpovídající práci tohoto
typu. Drobným fonnálním nedostatkem je uvedení kolegy Mgr. Jakuba Ryneckého jako vedoucího
práce, nebot kolegy Synecký byl v souladu s príslušnými ustanoveními konzultantem posuzované
práce a pokud jsem mohl sledovat, konzultantem nejen odborne vysoce erudovan}"m , ale i kolegiálne
vstrícným.

Mgr. V. Blažek využil pro zpracování tématu relevantní odbornou literaturu, prameny uvádí
presne a odpovedne, citace jsou (namátkove zkontrolováno) presné a vhodne používané, aniž jimi
rigorosant práci pretežuje nebo za ne schovává absenci vlastních poznatkú, názoru nebo reflexí. Iony
ciní práci sympatickou a hodnotnou, aniž autor vysouvá svou osobnost do popredí na úkor tématu.
Záver: práci plne doporucuji k obhajobe pred príslušnOJl komiSí jako orád adel;Jk~y~aiU't..LInLLí_.~~~-
stanoveným nárokum.
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