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Slovo úvodem
Vážené kolegyn , vážení kolegové,
žijeme v dob prahnoucí po výkonu. Další složky lidského života jsou odsouvány na okraj – nejsou podstatné
spole enské vazby, respektování individuálních cest, vzd lávání primárn nevedoucí k finan nímu progresu. Jako
bychom m li co nejrychleji p eb hnout z horizontu na
horizont, aniž bychom m li as na otázku kam že to utíkáme, pro a zda to co hledáme, není práv na tom míst , kde
práv jsme.
V komer ní sfé e stavebn historického „podnikání“
je tento stav zp sobený t eba p irozeným konkuren ním
prost edím, p sobícím na strategii získávání zakázek, která
by se dala shrnout slovy „ber co je“. Bylo by to p irozené
a normální nebýt toho, že se tento obor stále potácí na okraji
systémového a legislativního za len ní v procesech stavebních ízení, projekce, výzkumu, vzd lání atd. a je tedy
v rukou r zn smýšlejících jedinc s rozhodovací pravomocí majících za jediný úkol vybrat nejlevn jší nabídku bez
ohledu na zaru ení kvality výsledku.
V nekomer ní sfé e odborných a vzd lávacích institucí je to tlak vyvíjený nekone ným kumulováním úkol ,
jejichž smysl je v tom lepším p ípad pochopitelný, ale
které asto nezapadají do žádných systémových rámc
a jsou jen ad hoc pot ebou aparátu. Odnese to hrstka schopn jších jedinc schopných poprat se na povel s jakýmkoli
úkolem v ur ené dob a v p edpokládané kvalit .
Kdo není napojen na n jaký grant, jako by nebyl, nebo by nem l být. Proti využití externích finan ních zdroj
pro v du a výzkum z principu nelze nic namítat. Grantová
politika, administra ní náro nost, absence servisu projektového ízení a plánování však v sou asné dob vytvá í prost edí, ve kterém již nezbývá as se zabývat tím, co do této
sféry již nepat í – tedy smysluplnou kontinuální dlouhodob
plánovanou v deckou inností.
Výkonové klapky na o ích, pracovní vytížení v tšiny
z nás pak tém znemož uje zabývat se závažnými otázkami našeho oboru a mám silný pocit, že nám v tomto ohledu
ujíždí vlak.
Tém neexistuje vnit ní odborná oborová diskuse.
Vysokoškolsky etablované obory (historie, archeologie,
antropologie…) vychovávají krom „p šák “ také schopné
teoretiky, metodology, zabývající se epistemologickými
otázkami, kritickou teorií v dy, metodologickými otázkami.
Probíhají vým nné zahrani ní stáže a lidé se vracejí
s mnoha cennými zkušenostmi, které následn zahrnují do
lokálního diskurzu.
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To jediné, co dokážeme o oboru stavební historie íci,
pokud toto téma n komu vysv tlujeme je, „že se jedná o
„interdisciplinární obor“ stojící v pr se íku technických
v d, historie a d jin um ní.“ Již z toho je patrné, že vidíme
spíše to, co je okolo, ale naše postavení definovat p íliš
nedokážeme.
Jsme polydisciplinární nebo interdisciplinární? Jsme
zmutovanou archeologií, um nov dou nebo samostatn
definovatelným oborem? Jaká má být naše role
v celospole enském diskurzu – jsme jenom jakýsi pomocný
aparát, nebo vynášíme na sv tlo netušené hodnoty?
Tato diskuse by m la vést k v tšímu sebev domí,
k v tší jistot v tom, pro je náš obor pot ebný i v aplikované podob . Jakou má mít systémovou podobu a platformu
ve vzd lávání.
Pokud s touto diskuzí nevyjdeme ven do ve ejného
prostoru, budeme elit nárok m nekompetentních, ale vlivných zájmových skupin, jak jsme si toho mohli již n kolikrát všimnout.
Limity našeho vnit ního oborového života dané p edevším vytížeností jsou patrné také z nízké etnosti vzniku
syntetizujících odborných prací, které vyžadují dlouhodobý
badatelský zájem. Uvedu v tomto ohledu jeden zarážející
fakt. Naší každodenní inností a inností našich p edch dc
vznikla rozsáhlá série monografií staveb položených na
jednom metodickém základ – mám na mysli metodiku
SHP. Jejich celkový po et jsem porovnáním ve ejn dostupných zdroj odhadl na cca 5 – 6 tisíc. Snad nikdo se
však doposud neodvážil otev ít tento neuv itelný fond pro
kompara ní studia – pro obnažení synchronních a diachronních jev , potvrzení i vyvrácení tušených d jinných
tendencí.
Pravidelná, již dvanáctiletá, setkávání v Ne tinách
jsou však místem, které do tohoto vý tu problematických
míst rozhodn nepat í. Naopak byla vždy skv lou
p íležitostí nejen pro tolik pot ebnou prezentaci výsledk
naší práce, ale také pro odborné diskuze a rozvíjení spole ných myšlenek a názor a to asto do pozdních no ních i
brzkých ranních hodin. Díky nem n stále kvalitnímu
a profesionálnímu po adatelskému úsilí hlavního po adatele
a po ádajících organizací se D jiny staveb staly jedním
z nejvýrazn jších a nejsmyslupln jších oborových setkání
jaké máme.
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