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Eva Chroustová si pro svou diplomovou práci zvolila téma přestavby klatovské radnice, 

která je jedním z nejpozdnějších příkladů novorenesanční architektury v Čechách. Autorka 

postupně mapuje okolnosti celého projektu, nastiňuje roli jednotlivých aktérů a osvětluje 

souvislosti volby autora přestavby, kterým se stal pražský architekt Josef Fanta. Následně 

mapuje dobovou diskusi, kterou projekt vyvolal a hledá pozadí jednotlivých stanovisek a 

názorů. Ve finále pak celý spor zasazuje jednak do dobového konfliktu ideových památkových 

východisek hlavních aktérů, jednak do kontextu dlouholetého sporu který hlavní kritik 

přestavby – Klub Za starou Prahu – s Josefem Fantou vedl. Práce je doplněna nevelkou 

obrazovou přílohou. 

Volba tématu práce se ukázala jako velmi zdařilá. Spor o klatovskou radnici, který 

autorka pečlivě na základě dobových článků a archivních pramenů zrekonstruovala, je 

mimořádně zajímavým příspěvkem k dějinám české památkové péče a vhodně tak doplňuje tak 

témata, která jsou již z klíčového období prvních desetiletí 20. století v literatuře zaznamenána. 

Stejně nesporný je i historický přínos práce, která přináší řadu zajímavých dosud neznámých 

informací a prohlubuje naše povědomí o osobních i profesních vztazích mezi významnými 

osobnostmi, které evidentně překračovaly pomyslné hranice mezi centrem a regiony. Jako 

případová studie o rekonstrukci klatovské radnice je práce velmi dobrá a zcela naplňuje vytčený 

cíl zmapování okolností zadání a následné dobové reflexe projektu. 

Problematičtějším momentem práce je vsazení tématu do širšího kontextu, které by 

umožnilo předložený problém relevantně posoudit z hlediska památkového i 

uměleckohistorického. Práce se bohužel vyhnula analýze vlastní stavby a jejímu vřazení do díla 

Josefa Fanty. Stejně tak zde nenalezneme zasazení do širšího architektonického rámce, a to jak 

z hlediska souvisejících architektonických proudů či tématu novostavby a přestavby radnice, 

tak z hlediska možných teoretických přístupů k práci s historickou budovou. Jediným (a velmi 

zajímavým!) exkursem je zde srovnání s předválečnými realizacemi v Pelhřimově, které 

osvětlují východiska Klubu za starou Prahu a pomáhají k pochopení jeho ostré kritiky. Právě 

tento příklad však také nepřímo dokládá, jak zajímavé by mohlo být alespoň na chvíli hranice 

sporu překročit a podívat se na téma z nějakého jiného pohledu, který s aktéry přímo nesouvisí, 

avšak který by mohl přispět k pochopení celého tématu v širších dobových souvislostech. 

Přes tyto připomínky soudím, že předložená práce je velmi přínosná a rád ji doporučuji 

k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji velmi dobře. 

 

V Praze, dne 8. 9. 2017. 

 

      PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 


