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Obecně k tématu a cíli práce:  Hned v Úvodu (str. 9) se dozvídáme co je cílem práce: 

„Cílem této práce je seznámit čtenáře s historií a současností a především se záchranou 

dodnes poněkud opomíjeného Chvalského zámku“.  Toto vymezení podle mého názoru 

zdařilé bakalářské práce je však skromné a neúplné, jak už vyplývá z jejího názvu, autorce šlo 

o víc než jen informovat o rekonstrukci tohoto areálu – šlo také o jeho nové kulturní s sociální 

funkce. To se dozvídáme až na str. 11: „Je otázkou, zdali se podařilo etablovat celý areál a 

jeho objekty po rekonstrukcích s novými moderními funkcemi, jako nové kulturní centrum 

Horních Počernic,významné místo a útočiště pro místní obyvatele a zároveň kulturní centrum, 

které svým významem přesáhne svůj region“.  Jistě by prospělo cíle formulovat najednou.  

 

Téma samotné je zasazeno do kontextu daleko přesahujícího technické a 

architektonické provedení rekonstrukce významných historických objektů, jde o otázku jaké 

mají tyto historické objekty využití v nových podmínkách, jaké funkce mají naplňovat,  jaké 

podmínky zde sehrává samotná lokalita, její dostupnost, konkurence velkoměsta v blízkosti, 

zda je lokální komunita cílovou skupinou atd. To jsou obecné otázky současných rekonstrukcí 

historických objektů ve městech a na venkově ČR, mnohdy nevyřešené a jsou to otázky 

kulturologické a velmi aktuální,  pokud chápeme kulturu jako určitý mimobiologický 

adaptační systém společnosti na prostředí.  S mnohými z těchto otázek se autorka  snažila – a 

podle mého soudu úspěšně – vyrovnat.  

 

Metody a metodologie:  Výše řečenému odpovídají použité metody, vycházející 

především z primárních zdrojů, a v ověřovací empirické části v terénu pak strukturované 

rozhovory a analýza SWOT. Metodologicky je kromě antropologického pojetí kultury práce 

ukotvena ve fenoménu ducha místa „genia loci“ Norberga-Schulze. To považuji za významné 

zasazení do kontextu, který v závěru ukazuje, že genius loci Chvalského zámku stále zřejmě 

spočívá v pochopení areálu jako ekonomicky, sociálně a urbanisticky provázaného celku 

s odpovídajícím architektonickým tvaroslovím, který je však v současnosti organizačně i 

správně i koncepčně rozdělen.  

 

V kapitole Koncept revitalizace je vidět, že autorka dobře pochopila strukturální a 

fenomenologický význam rekonstrukce, jak je naznačeno výše. Následuje živý historický 

popis areálu a dostáváme se k otázce samotného architektonického provedení rekonstrukce. 

Zde je vidět jistota, s jakou se autorka pohybuje a hodnotí celkovou rekonstrukci ing. arch. 

Tomáše Šantavého a ing. arch. Boženy Svátkové, roli zde samozřejmě sehrála i důvěrná 

znalost plánů doslova „z domova“. To však nijak neubírá na kritickém pohledu na detaily 

(dvoukřídlé dveře, obyčejné hospodské plachty na nádvoří), které kazí jinak velmi dobře 

provedenou rekonstrukci.  

 

 Mám otázku na demontovanou letní scénu: jak je časově náročné její sestavení 

z přilehlé kočárovny a kolikrát je průměrně do roka využita?  



 Čím nahradit zastínění nádvoří objektu namísto restauračních deštníků? Ty nepovažuji 

za vhodné ani z ekologického hlediska ochlazování místa, právě naopak, pod těmito 

slunečníky je daleko tepleji než pod např. listnatým stromem. (Měření prováděl např. 

doc. Jan Pokorný, BÚ AVČR Třeboń) 

 Která část Chvalského areálu funguje nejlépe, pokud se dá taková otázka položit? 

 

Výsledky práce ukazují, jak obtížné je naplnit fenomenologický záměr rekonstrukce – 

vytvořit chybějící přirozené kulturní centrum Horních Počernic v tomto areálu. Autorka uvádí 

řadu příčin od zajetí obce mezi dálničními tahy, odčerpávání potenciálních návštěvníků 

kulturních pořadů Prahou nebo nákupním a komerčně-zábavním centrem Černý most až po 

rezignaci na kulturní program za kterým by se vyplatilo ho Horních Počernic přijet. Tuto 

empirickou část práce považuji za zdařilou, s využitím adekvátních metod.  

 

Za zdařilý rozbor rovněž považují část město bez náměstí, zde autorka ukazuje, že dokáže 

překročit samotné architektonické řešení a jít za fenoménem objektu. Analýza SWOT a její 

popis to jasně dokazují. Plně souhlasím s  překážkou v podobě nejednotné koncepce pro celý 

areál, jako další kulturní vnitřní překážku bych přidal setrvačnost konceptu Náchodská silnice 

nahrazuje náměstí, takže automobilová doprava má přednost, což se podle mého projevuje i 

v prostou nádvoří zámku.  

 

Struktura práce je logicky členěná a přehledná, jen občas sleduje dvě linie najednou – 

tematickou a strukturu objektu, což orientaci ztěžuje.  

Jazyk práce je kultivovaný, bez zbytečných překlepů, na dobré jazykové úrovni, našel jsem 

jen maličkosti např. str, 49 druhá věta sloveso nedává smysl.  

 

Literatura: je adekvátní zvolenému tématu, od primárních a lokálních zdrojů, historii 

místa, mapové podklady a plány až po urbanistické teorie, včetně anglických pramenů a 

množství zdrojů elektronických.  

 

Na 77 stranách této bakalářské práce se odehrává konkrétní lokální příběh 

rekonstrukce Chvalského zámku, pečlivě zdokumentovaný a zasazený nejen do 

architektonických, ale také sociálně-kulturních souvislostí. Tím překračuje,  pode mého 

soudu,  nejen lokální význam, ale také úroveň běžné bakalářské práce na podobná témata.  

 

 

Kritické připomínky: 

 Grafy – vždy uvést zdroj a graf očíslovat,   

 Doporučuji propojit dva grafy Výstavy s počtem návštěvníků – ten je uveden jen 

souhrnně a týká se akcí na Zámku. 

 Domnívám se, že by práci prospělo nerozptylovat diskusi do jednotlivých kapitol, ale 

uvést ji souhrnně se stručným porovnáním s podobnými rekonstrukcemi – tomu se 

autorka stejně nevyhne při pozdějším pokračování dobře načatého tématu.  

 Doporučuji závěry SWOT publikovat s vysvětlením v Hornopočernickém zpravodaji a 

celou práci pak o úspěšné obhajobě a zapracování připomínek nabídnout 

zastupitelstvu Horních Počernic. 

 

 

Závěr: Bakalářská práce „Záchrana Chvalského zámku, jeho revitalizace a vliv na život v 

Horních Počernicích“  Lindy Šantavé  naplnila vymezené cíle, autorka používá adekvátní 

metody a práci opírá o vědeckou metodologii, jazyk práce je adekvátní, literatura je na 



odpovídající úrovni. Samotné výsledky a pečlivost analýzy rekonstrukce nejen po stránce 

architektonické, ale také fenomenologické, naplňuje požadavky kladené na tento typ 

postupových prací. Navrhuji proto práci k obhajobě s návrhem výborně, s přihlédnutím k 

reakcím autorky na uvedené otázky a připomínky a na posudek oponenta.  
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