
 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Csilla Barkász 

Brownfield či hodnotná lokalita? 

Spor kolem revitalizace bývalých nouzových kolonií Pod Bohdalcem 

a Na Slatinách 

 

Csilla Barkász si pro téma své diplomové práce zvolila výzkum bývalých nouzových kolonií Na 

Bohdalci a Na Slatinách, které jsou v současnosti předmětem debat a sporů ohledně jejich 

budoucí podoby. Tedy téma, které je pro obor sociální a kulturní ekologie zajímavé a 

relevantní. Autorka se ve své práci zaměřila na zkoumání historie sporu, na různé aktéry, 

kteří jsou v něm zapojeni, na to jak vnímají svůj vztah k dané lokalitě a jaké mají odlišné vize 

vývoje dané lokality. Pro zodpovězení výzkumného problému zvolila metodu etnografického 

výzkumu. 

Autorka si vybrala etnografickou metodu nejen jako výzkumnou metodu, jak získat empirická 

data, ale také jako žánr, jak o tomto výzkumu psát. Práce proto nemá klasické členění (úvod, 

teorie, popis metod výzkumu, empirie a závěr), ale všechny části se organicky proplétají 

textem. Tento styl psaní je náročnější, ale musím konstatovat, že autorka v něm obstála. 

Práce se dobře čte a autorce se daří v textu analyticky propojovat empirii s teorií. Navíc 

teoretické koncepty ať už socio-přírody Swyngedouwa, právo na město Lefebvra či 

prostorová spravedlnost Dikece jsou vhodně zvolené, takže autorce umožňují získaný 

materiál patřičně analyzovat a přinášet zajímavá zjištění, např. když přibližuje různé 

perspektivy aktérů a umožňuje čtenářům porozumět jejich jednání. Zajímavé jsou i autorčiny 

postřehy, jak do sporu vstupuje prostorové spořádání nebo části přírody (socio-přírody), 

například mokřad.    



Autorka dobře a čtivě popisuje i postup svého etnografického výzkumu, který byl prováděn 

poctivě a je dokladem toho, že si autorka tuto metodu velice dobře osvojila.  Výzkum je 

provedený tak důkladně a zvolený teoreticko-analytický aparát autorka používá takovým 

způsobem, že práce má určitě potenciál, aby mohla sloužit jako podklad ke zpracování do 

odborného článku. 

Diplomovou práci, jejíž autorkou je Csilla Barkász, doporučuji k obhajobě a hodnotím 

výborně, v bodovém rozmezí 18 až 19 bodů. 

 

V Praze, 21. června 2020 

Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.  


