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Bakalářská práce studentky kulturologie na Filosofické fakultě UK v Praze Lindy Šantavé se 

zabývá historií a současností Chvalského zámku v Horních Počernicích (Praha 20) s důrazem 

na jeho současnou rekonstrukci a revitalizaci a vlivem tohoto procesu na kvalitu života 

obyvatel v jeho bezprostředním i vzdálenějším okolí. 

 

V České republice, která je velmi bohatá na stavební (nemovité) kulturní památky, vyvstává 

často otázka, jak podobné objekty v současné době využít a integrovat do nejbližšího okolí, 

aby byly chápány místní komunitou jako součást jejich životního prostředí (nevynechávaje 

sociální a kulturní aspekt). Jedině tak má revitalizace těchto objektů smysl, dlouhodobější 

perspektivu a přináší zvýšení kvality života místní populace.  

 

Stručně řečeno: práce si klade otázku: „je probíhající revitalizace Chvalského zámku úspěšná 

a jakou má perspektivu stát se sociálním a kulturním centrem Horních Počernic?“ Zároveň 

práce hodnotí dosavadní proces této revitalizace a současně navrhuje doporučení, která by 

mohla pomoci, aby potenciál Chvalského zámku byl plně využit. 

 

Práce, jejíž rozsah je 77 stran textu včetně obrazových příloh je přehledně členěna do 

jednotlivých kapitol a velmi podrobně popisuje jak historii tohoto místa tak i v současnosti 

probíhající revitalizaci. Autorka práce projevila osobní zaujetí pro toto místo a teoretické 

znalosti komplexní problematiky revitalizace.  Za velmi přínosnou část považuji SWOT 

analýzu, na jejímž základě lze pak definovat potenciální problémy při procesu budoucí 

revitalizace objektu.  

 

Práci proto považuji za přínosnou jak z hlediska jejího dalšího využití, tak i z hlediska 

odborného, jakým je uvedený komplexní pohled na revitalizaci jednoho konkrétního místa. 

 

Bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě. Přesto mám některé připomínky, na které by 

měla studentka v průběhu obhajoby reagovat: 

 

- postrádám jasně formulovaný cíl práce. Cíl je sice uveden v úvodu: „Cílem této práce 

je seznámit čtenáře s historií a současností a především se záchranou dodnes poněkud 

opomíjeného Chvalského zámku“. Případně uveden v abstraktu („Výsledkem práce je 

hodnocení vzniku nového kulturního centra“). Domnívám se, že cíl práce by měl být 

důsledněji definován, aby se na závěr dalo konstatovat, zda cíl práce byl splněn. 

 

- příliš často je popisována struktura práce (např.: „Následuje několik popisných kapitol, 

jejichž cílem je objasnit čtenáři“, nebo „Dále se tato část zabývá jedním z hlavních 

bodů mé práce“, případně: „V následujících řádcích si čtenář bude moci udělat 

představu o …“ 

 

- zřizovací listinu (kap. 9.2) bych umístnil do příloh, nikoliv přímo do textu 

 



- v závěru práce mohla být uvedena samostatná kapitola „Vlastní doporučení (nezbytná 

pro úspěšnou revitalizaci celého objektu s přilehlým okolím)“. Tím by práce získala 

ještě větší praktické využití. 

 

- téměř v celém textu práce se prolínají vlastní poznatky s názory a poznatky jiných 

autorů  - jedná se tak vlastně o diskusi, přestože tak tyto kapitoly označeny nejsou (tato 

má připomínka může být však ovlivněna mým profesním zaměřením – krajinná 

ekologie, kdy u závěrečných studentských prací vyžadujeme samostatnou kapitolu 

„diskuse“). 

 

- práci by prospělo i citování zahraničních pramenů informací, neboť problematiku 

revitalizace historických objektů (panských sídel, technických památek …) řeší mnoho 

států v našem okolí (např. sociálně kulturní revitalizace pivovarů v Berlíně a mnoho 

dalších příkladů). Případně se zmínit o dalších obdobných revitalizacích v rámci Prahy 

(např. Karlín). 

 

 

Na závěr otázka pro studentku:  

 

„Uveďte nějaký příklad úspěšné revitalizace historického objektu na území ČR a příklad (z 

vašeho hlediska) neúspěšné revitalizace a v čem spatřujete příčinu v případě neúspěšné 

revitalizace“. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce splňuje náležitosti kladené na práce tohoto typu. Doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím stupněm „velmi dobře“ s tímto dodatkem: v případě úspěšné obhajoby, objasnění 

připomínek a názoru komise, souhlasím i se stupněm „výborně“. 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 29. srpna 2013 

 

 

Michael Bartoš 

 


