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Bakalářská práce Adély Burianové je přehledovou studií na téma městských 

komunit. Práce má velmi dobrou stylistickou i gramatickou úroveň, množství překlepů 

a chyb je tolerovatelné. Příjemným překvapením je na úroveň bakalářské práce 

poměrně rozsáhlý seznam použité literatury a schopnost dobře ho v textu využít. 

Co se týče způsobu uchopení pojmu komunity, autorka mohla zmínit odlišný 

význam tohoto pojmu v českém jazyce a v americké literatuře. Představení pojmu 

v sociologické reflexi působí výčtovým dojmem; první kapitole by proto (i vzhledem 

k rozsahu literatury o problematice) neuškodilo hlubší rozpracování vývoje Chápání 

tohoto pojmu v sociologii, zachycení paradigmatických změn v sociologické 

perspektivě a kritické porovnávání představených koncepcí. Na obranu je ovšem 

třeba říci, že autorkou používaný styl hledající spíše styčné body a podobnosti je 

legitimní. Manuel Castells, který ve studiích městských komunit hrál významnou roli 

by si zasloužil více pozornosti. Problematika trojúhelníku církev-komunita-sekta není 

v práci dostatečně dořešena, autorčino vnímání církve je (vzhledem k poznámce o 

setkávání se na mších) podle mého názoru redukováno českou zkušeností; v jiných 

zemích lokální církevní společenství mnohdy znaky komunity vykazují. Práci by také 

neuškodilo explicitní vymezení výzkumného problému, aby bylo v práci více 

zřetelnější, kterým směrem autorka postupuje a co je jejím cílem. Považujeme-Ii 

ovšem za výzkumný problém stojící v základech práce vytvoření přehledu faktorů 

tvorby a udržování městských komunit v sociologické reflexi, práce tento cíl 

bezpochyby splnila 

Z drobných prohřešků, stojících za pozornost, bych zmínil použití sekundární 

literatury učebnicového typu v situaci, kdy je primární pramen v češtině lehce 

dostupný (pozn. 1, str. 3). Věta "angažování se v moderní komunitě nemusí být tedy 

nutně nezištné" na str. 3 implikuje absenci zištnosti v motivacích spojených 

s angažováním se v předmoderních komunitách (což je těžce obhajitelná teze). 

Celkově ovšem práci hodnotím jako velmi zdařilou a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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