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Dámy a pánové, vážení kolegové, 

když na mne padla volba p�edsedat této konferenci, 
byl jsem trochu v šoku. Nebudu zmi�ovat, dle mého zcela 
oprávn�né, d�vody tohoto pocitu. Teprve, když jsem si 
uv�domil, že se tímto zp�sobem mohu zbavit obsluhy 
dataprojektoru, jsem s váháním p�ijal. Ale vážn�: Velmi si 
této volby vážím, a� neklamn� identifikuje mé, stejn� 
nepominutelné, šediny. P�i následných úvahách o mém 
úvodním slovu jsem m�l p�ed o�ima krásná, trefná a fun-
dovaná slova mých p�edch�dc�, kterým se ta má mohou 
st�ží rovnat. Ale z�stává tu od první konference oblast, na 
kterou zkusím navázat. 

P�i úvahách o vzniku této konference jsme m�li 
v Klubu Augusta Sedlá�ka p�edstavu, že jedním 
z nosných témat setkání bude propojení profesionálního 
a �ekn�me amatérského �i neprofesionálního bádání. Dnes 
musíme p�iznat, a snad to není jen m�j dojem, že tento 
úkol se da�í splnit jen omezen�. Skute�n� mne mrzí, že 
ú�ast neprofesionál�, a� už z �ad Klubu Augusta Sedlá�ka 
nebo mimo n�j, p�edevším z �ad student�, je velmi kolísa-
vá a tvo�í jen malou �ást konferujících. M�žeme samo-
z�ejm� spekulovat o tom, kolik takovýchto badatel� u nás 
v�bec p�sobí, �i zda se ti starší za ta léta budování kapita-
lismu již nezprofesionalizovali. V p�ípad� student� mne 
však nízká ú�ast opravdu zaráží. Jasn� víme, že škol 
a studujících obor� stojících velmi blízko témat�m konfe-
rence stále p�ibývá. D�vody nízké ú�asti neznám, snad na 
n� v diskuzích natrefíme. 

P�emýšlel jsem v této souvislosti o rozdílu mezi t�-
mito dv�ma kategoriemi. O tom, co �iní badatele profesi-
onálním �i neprofesionálním. Krom� �asto diskutovaného 
i diskutabilního finan�ního ohodnocení jsem na n�jaké 
zásadní rozdíly nep�išel. Úsp�šné badatele na poli pozná-
vání d�jin staveb (a jist� i na polích dalších) musí charak-
terizovat shodné p�ístupy. Schopnost klást otázky a odpo-
vídat na n�, pozorovat a stále pochybovat a nebát se vra-
cet. A pak schopnost racionáln� takto získané informace 
zpracovat a p�edat. A tady rozdíl mezi profesionálem 
a neprofesionálem není. Badatelská témata jsou záležitostí 
souhry okolností, která �asto nemívá daleko od náhody. 
Proto mohou pokrývat a mnohdy pokrývají neprofesionál-
ní badatelé bílá místa, která by jinak, v rámci oficiální, �i 
lépe �e�eno institucionalizované v�dy z�stávala bez po-
všimnutí. 

Náš obor je tak trochu nekrofilním a �asto mi p�i-
pomíná pitvu. O tom, jak historická stavba žila, bádáme 
p�i jejím umírání nebo již smrtelném rozkladu. Jsou to 
n�kdy více, n�kdy mén� vít�zné bitvy p�edem prohrané 
války. Ale badatelé – bojovníci jsou živi a radují se 
z t�chto malých vít�zství i z boje samotného. P�eji Vám 
tedy v tomto boji bystré oko, jasnou mysl, pevnou ruku 
a hlavn� zábavu, pocit radosti a št�stí z každého okamži-
ku, kterého je nám dop�áno takto strávit. 
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