
Tereza  Poláčková:  Urbanistický  vývoj  žižkovské  čtvrti  ve  druhé 
polovině 20. století

Posudek bakalářské práce

Téma  práce  Terezy  Poláčkové  je  z hlediska  dějin  pražského  urbanismu  i 
památkové  péče  druhé  půle  20.  století  doslova  kruciální.  Nebývalý  urbanistický 
experiment, jemuž měla dle původních představ padnout za oběť téměř celá jedna 
pražská  historická  čtvrť,  se  díky  své  razanci  i  načasování  stal  jedním  z prvních 
příkladů probuzení občanské společnosti ve druhé polovině 80. let. Události, které 
k asanaci  Žižkova  vedly,  jsou  částečně  zaznamenány  v dobových  zprávách  a 
pramenech.  Samotný  průběh  asanace  i  reakce  na  ní  však  –  logicky  –  oficiálně 
zachyceny  nejsou  a  lze  je  dovodit  jen  z nepřímých  náznaků  a  subjektivních 
vzpomínek pamětníků. Předložená práce se tak nutně pohybuje na pomezí několika 
odborných „žánrů“:  vedle  samotného historického vývoje a  přehledu literatury  se 
musí vyrovnat i  se zachycením a kritickým zpracováním orální paměti,  která bývá 
velmi cenným, avšak zároveň mnohdy rozporuplným zdrojem informací.

Z předložené práce vyplývá, že si Tereza Poláčková byla těchto úskalí vědoma. 
Pomyslný  průzkumný  terén  ohledává  obezřetně  a  postupně,  informace  skládá  a 
doplňuje s rozvahou i schopností zasadit věci do širšího kontextu. Asanace v jejím 
podání  není  pouhý  výsledek  dobových  společenských  či  politických  tlaků,  ale 
důsledek  desetiletí  postupného  formování  názorů  na  charakter  a  budoucnost 
pražských předměstí s Žižkovem v čele. Protikladnost projektů, které se postupně při 
plánování  přestavby  sešly,  odrážela  nejen  různé  názorové  proudy,  ale  i  ostré 
generační střety, které právě plánovaná asanace ukázala ve vší jasnosti. 

Od prvních plánů, přes peripetie kompromisů a jejich  rázných řešení,  až  po 
spontánní reakci nejmladší architektonické generace – zde všude je „případ Žižkov“ 
lakmusovým papírkem a katalyzátorem dění, které až nekompromisně sumarizovalo a 
vyhrotilo  dobový  přístup  k historickým  městům,  aby  jej  následně  konfrontovalo 
s mnohovrstevnatou společenskou reakcí,  která předznamenala ideje a otázky, jež 
předznamenaly radikální architektonický, ale i společenský obrat. 

V textu  lze  sice  zaznamenat  některé  nepřesnosti  a  drobnosti,  které  by  si 
zasloužily pečlivější redakci (Praha nepozbyla statusu „historického“, ale pevnostního 
města, pražská rezervace není „velká“, ale jen památková, mnohokrát užívaný pojem 
„zářícího města“ by si patrně zasloužil kritičtější reflexi, práci příliš nesvědčí rozčlenění 
do malých podkapitolek…), avšak práce jako celek je velmi přesvědčivá a v mnoha 
ohledech i objevná. Mou jedinou vážnější výtkou je tak snad jen charakter závěru, 
který má spíše podobu resumé a neplní tak zcela roli, která je od něj očekávána. 
Rozvážně  vrstvená  práce  nicméně  nabízí  průběžné  shrnutí  hned  v několika 
kapitolách, takže lze snad říci, že se jedná spíše o formální nežli věcný nedostatek.

Práci  považuji  za  velmi  přínosnou  a  rád  ji  doporučuji  k obhajobě.  Jako 
hodnocení navrhuji výborně.

V Praze, dne 31.8.2015.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.


