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Ve své bakalářské práci se Eliška Johnová rozhodla věnovat velmi záslužnému a v české sociální
antropologii nepříliš frekventovanému tématu politik územního rozvoje, proměny rozvojových a
transformačních ploch měst a dopadů těchto procesů na lokální prostředí. Její etnogra�cký text
vychází ze zúčastněného pozorování v oblasti rozvojového území Bohdalec – Slatiny v Praze. Z
obecného hlediska se tak jedná o práci zaměřenou na velmi aktuální, složitou a proto i málo
tematizovanou oblast zkoumání. I z toho důvodu je třeba autorčinu volbu  rozhodně ocenit.

Autorčiným záměrem je, dle jejích slov, především osvětlit: “jak a kým nebo čím je zkoumaný
prostor utvářen, jak je vyjednáván, jak je o něm rozhodováno.” (s.1) Eliška se tak snaží zachytit
“fyzickou i sociální podobu (místa)” i “jednání aktérů.” Aktéry pro ni v tomto smyslu nejsou jen
lidé, ale také nelidské a materiální prostředí.

Z formálního hlediska se jedná o práci kvalitní. Mimo drobných chyb v odkazování (např. s. 16,
třetí odstavec: Abu Ghosh), krkolomných vět (s. 49 první odstavec), a nedostatečně osvětleného
používání zkratek (VRÚ), je práce prakticky bez gramatických chyb. Text je čtivý, zábavný a jeho
struktura je zvolena logicky. V některých pasážích – díky až archeologickému zaměření na
materiální a fyzický popis prostoru – práce dokonce navozuje dojem některých popisných a méně
magicko-realistických segmentů děl spisovatele a �lozofa Michala Ajvaze (Druhé město, Prázdné
Ulice, Města).

Metodologická část práce je rovněž adekvátní a nadprůměrná. Autorka srozumitelně vysvětluje
proč zvolila kvalitativní přístup i etnogra�ckou perspektivu. Náležitě relfetkuje většinu dilemat,
která z výzkumu vyplynula - od volby výzkumého vzorku, formy rozhovorů až po problémy, které
do jejího víc než dvouletého výzkumu vnesla pandemie Covid-19.

Teoretickou část práce hodnotím jako jednu z nejsilnějších pasáží textu. Autorka srozumitelně a
detailně referuje o hlavním prizmatu práce – teorii socio(materiální) (re)produkce prostoru z pera
Henri Lefebvra. Náležitě ji zasazuje do problematiky práva na město i politik územního rozvoje.
Především autorčino vysvětlení vztahu jednotlivých složek Lefebvrovy prostorové triády hodnotám
v kontextu bakalářských prací jako excelentní.

Empirická část práce se dělí do čtyř částí. V té první autorka referuje o aktérech, kteří vstupují nebo
jsou přítomni ve zkoumaného území Další tři podkapitoly odpovídají prostorové triádě, tedy
reprezentacím prostoru, prostorovým praktikám a prostorům reprezentací.



V části o reprezentacích prostoru se autorka věnuje rozboru územně plánovacích agend a procesů i
působnosti závazné a regulativní dokumentace jako jsou zásady územního rozvoje, územní plán,
regulační plán či architektonická soutěž. Tuto podkapitolu považuji za nejpřínosnější část
empirické části, a to především proto, že křivolakými cestami rozvojové agendy je těžké se proklestit.
Autorka, díky svému zaměstnání na radnici MČ Praha 10, zná rozvojovou terminologii dobře a
detailně. Díky tomu se jí daří odkrývat záludnou inertnost a iluzi neutrality těchto mocensky
de�novaných prostředků, pravidel a regulativů územního plánování. Bohužel, ale není zcela
ozřejměno, jak složitou, dvojakou a někdy nepochybně kon�iktní pozici v tomto procesu hrála
sama Eliška: jako výzkumnice i zaměstnankyně radnice v jedné osobě (k re�exi této nejednoznačné
pozice se autorka vyjadřuje jen velmi obecně v metodogické části). V závěru kapitoly každopádně
autorka skvěle a trefně demonstruje to, jak jsou tyto právně závazné prostředky žalostně vzdáleny od
potřeb a praktik místních obyvatel – a proč tyto postoje a praktiky často nabývají formu tzv.
lefebvrvských kontra-praktik.

Tomu, co se v lokalitě odehrává se text věnuje ve zbývajících podkapitolách postihujících
prostorové praktiky a prostory reprezentací. Dozvídáme se, jak je místo materializováno a
strukturováno fyzicky i jak je žito a zakoušeno ze strany různých aktérů. Musím se přiznat, že tato
část je pro mne trochu zklamáním. Eliška sice srozumitelně nastiňuje, co se v terénu děje, vzhledem
k délce zúčastněného pozorování (cca 2 roky) a množství polostrukturovaných rozhovorů (přes 60
jednotlivců), ale text překvapivě nejde do potřebné hloubky. To je patrné především v závěru
empirické části, což vrcholí tím, že je příběh zmizelého domku č. 555 zreferován na půdorysu
jednoho odstavce. Práce nese ve svém názvu pojem etnogra�e, proto bych čekal větší detail,
demonstraci skutečného pohroužení do terénu a pak především zevrubnější a hlouběji
interpretované citace z terénního deníku. Některé repliky informátorů proto zůstávají žalostně
nekontextualizovány a jen sporadicky a obecně je referováno o skutečných praxích a činech obyvatel
prostoru. Je tak zásadně oslabena pro etnogra�i tolik potřebná vědecká “evidence” V textu se
zároveň vyskytuje problematický pojem “ilegální obyvatelé”, který není na pozadí Lefebvrovy triády
nijak kriticky zhodnocen. To navozuje dojem, jako by tyto blíže nespeci�kované “ilegální
obyvatele” za ilegální považovala i sama autorka, což předpokládám, není pravda.

I přes popsané nedostatky, lze práci Elišky Johnové považovat za velmi přínosnou především v
rovině teorie, osvětlení územně rozvojových procesů a vytvoření bohatého obrazového materiálu,
který je k práci přiložen. Zmíněné empirické nedostatky, ale poukazují na nevytěžený potenciál
Eliščina rozsáhlého výzkumného úsilí

Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou, výsledné hodnocení samozřejmě závisí
na výkonu autorky u obhajoby.

V Praze dne 26.1. 2022 Michal Lehečka


