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 Sociologie prostoru prodělává v poslední době značnou renesanci 

(Slögelovy „mentální mapy“, „sense of place Davida Blackburna, „genius 

loci“ Norberga Schulze atp.) a sociologie města je jí stále více 

podřazována. V této souvislosti je třeba ocenit pozornost, již Jan Bauer ve 

své práci věnuje jednomu ze zakladatelů badatelské perspektivy sociologie 

prostoru Georgu Simmelovi, i když své úsilí omezuje na perspektivu 

města. Za důležité považuji i propojení problematiky sociologie města 

s tematizací perspektivy modernity jako zvláštní charakteristiky 

vývojových změn zhruba od konce první třetiny XIX. stoleti  

Zde ale zároveň vyvstávají možné námitky a dotazy. Přečdevším 

pokud jde o samotný pojem „modernity“. Jeho charakteristika je dost 

povšechná, a čtyři rysy „modernity“, které autor uvádí, mi přepadají 

v zásadě převzaté z knihy Hartmuta Rosy, Davida Streckera a Andrey 

Kottmannové Sociologické teorie. V každém případě, i pokud je tomu 

jinak, bylo třeba uvést zdroj. Rovněž východisko analýzy modernizace 

pouze v jednom typu přístupu (Kellerovy práce) nepovažuji za zcela 

dostatečné. Odhlédneme-li od rozsáhlé celosvětové diskuse, bylo podle 

mne třeba zmínit přinejmenším další české autory, kteří se k tomuto 

tématu vyjádřili, dokonce před Kellerem (Pavel Machonin, Milan Tuček 

atd.), a to zejména, pokud jsou pracovníky naší fakulty. To by možná 

autorovi umožnilo v pojmovém vymezování „modernity“ odlišit jeho pojetí 

od příbuzných pojmů modernizace, moderny a postmoderny, a 

v samotném pojmu modernity odlišit různé fáze jejího vývoje (ranná, 

rozvinutá a pozdní atp.), které jsou možná důležité pro porozumění 

změnám forem a způsobů urbanizace. 



Za důležité rovněž považuji propojení perspektivy industriální a 

politické revoluce, je třeba ale uvést, že tento koncept pochází ze slavné 

knihy Ericha Hobsbawma z poloviny 60. let. Vlastní výklady Simmelova 

pojetí považuji za věcné a v zásadě i přesné, přece jen bych ale uvítal 

větší kontextování některých autorových tvrzení. Důraz na odlišnosti 

Simmelova a Kantova pojmu a priori je sice důležitý, ale i obecně známý, 

ale stálo by např. za to odpovědět na otázku, proč se k této perspektivě 

muselo vůbec sáhnout. A jak odtud vyrůstá třeba konstruktivistické pojetí  

sociologie? 

Vzdor těmto a některým dalším připomínkám (velmi pasivní, spíše 

reprodukční způsob výkladu) považuji bakalářskou práci Jana Bauera za 

vcelku zdařilou a před obhajobou ji navrhuji hodnotit 30 body. 
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