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Eliška Johnová si ve své bakalářské práci kladla za cíl uchopit a popsat, jak, tj. prostřednictvím jakých 

aktérů a procesů je utvářen prostor někdejších pražských nouzových kolonií na území Bohdalec – 

Slatiny, jež je nyní jako tzv. velké rozvojové území předmětem městského urbanistického a 

developerského plánování. Teoreticky se autorka opřela především o koncepty socio-materiální 

konstrukce prostoru (Lefebvre 1991) a práva na město (Harvey 2008, 2012), empiricky pak téma 

zpracovala prostřednictvím etnografického výzkumu. 

Geneze bakalářské práce Elišky Johnové nebyla jednoduchá. Autorka svůj zájem od počátku soustředila 

na vybraný terén s cílem uchopit jej a zachytit v dynamické situaci jeho nejasné budoucnosti. Původní 

vpravdě ambiciózní projekt postupně redukovala a zacilovala jak s ohledem na ponořování se do 

teoretického zázemí současných urbánních studií, tak posléze i v důsledku pandemické situace, která 

jednak ztěžovala přístup do terénu, zároveň se ale také významně podepsala na autorčiných časových 

možnostech. Tento poslední ohled pak poznamenal i finální produkt celého projektu: formulaci 

vlastního textu bakalářské práce. Výsledkem je práce, která má řadu pozitiv, ale také nese stopy 

mnohých nedotažeností. 

Bakalářská práce začíná svěžím a vyargumentovaným úvodem a velmi zdařilým představením 

výchozích teoretických konceptů (vedle výše uvedeného Lefebvra, jehož autorka interpretuje i se 

zapojením další adekvátní literatury, a Harveye, se věnuje také diskuzi veřejného, soukromého, 

potažmo virtuálního prostoru a neopomíná ani stručnou reflexi dosavadních výzkumů nouzových 

kolonií resp. konkrétní sledované lokality). Autorka prokazuje vhled do sledované problematiky, 

porozumění používaným konceptů a schopnost jejich poučeného výkladu. Ostatně i seznam použité 

literatury prokazuje, že se autorka do přípravy své bakalářské práce vpravdě ponořila. 

Stejně tak dobře uchopená je reflexe vlastního výzkumu v metodologické části práce. I zde autorka 

pracuje s adekvátní literaturou (pozn.: Yasar Abu Ghosh je příjmením Abu Ghosh) a čtenářsky přívětivě 

a zároveň smysluplně dokáže představit svůj vlastní výzkum. 

Jako školitelka předkládané práce vím, že i vlastní výzkum Elišky Johnové byl rozsáhlý a hluboký. O to 

víc mě mrzí, že se ne zcela propsal do empirické části bakalářské práce. Především v textu postrádám 

popis sledované reality (onu socio-materiální produkci prostoru). Pokud bych sledovanou lokalitu sama 

alespoň trochu neznala, z textu bych si ji jen obtížně dokázala představit. Zatímco v obrazové příloze 

barvitě vyvstávají třeba některé materiální aspekty sledované lokality (cesty, domky…) v deklarovaném 

idiografickém přístupu, vlastní text se ve vztahu k popisu lokality omezuje na velmi obecná tvrzení 

(např.: „Cesty jsou ve všech částech bez chodníků a z většiny jsou to nezpevněné komunikace, nejvíce 

na Slatinách, kde je vyasfaltovaná pouze příjezdová komunikace. Na Bohdalci jsou některé 

vyasfaltované a jedna opatřená panely, v Záběhlicích je zpevněná cesta také bez chodníků a 

v Sedmihorkách jsou pouze cestičky mezi řadami domů. Bytový komplex je uzavřený. Obecně nejsou 

cesty nijak kvalitní a je to předmětem kritiky obyvatel. Znamená to pro ně nedostatečnou péči úřadu 

o veřejný prostor“ /str. 41n./). Jinými slovy, etnografický výzkum spočívá i v péči o etnografické psaní, 

kdy z dat (např. barvité detailní popisy cest) vyvozujeme závěry. Na taková detailní data (ať už 

z terénních poznámek, rozhovorů, či dalších zdrojů dat) autorka spíše rezignuje a pokud se konkrétní 



data v textu objevují, pak spíše nahodile a formou nepříliš kontextualizovaných výroků. Podobně je to 

s identifikací aktérů, které autorka v první kapitole empirické části práce umně kategorizuje, ale 

v dalším textu se pak většina těchto kategorizovaných aktérů v konkrétních datech a vztazích 

neprojevuje. Asi nejvíce rozmlžené pro mě zůstaly aktérské prostorové praktiky a o mnoho více jsem 

si slibovala také od diachronní perspektivy. Naopak důkladně je pojata perspektiva politicko-správně-

úřední: rozkrytí různorodých aktérů a jejich vztahů, praxí a kompetencí rozhodně není jednoduché a 

autorce se nepochybně podařilo. 

Závěrečné kapitoly empirické části práce včetně vlastního Závěru jsou pak čím dál zkratkovitější a 

jakkoli se autorka prostřednictvím vybraných případů (jež jsou nepochybně zajímavé) snaží o postižení 

komplexity jednání aktérů směrem k důsledkům pro samotnou lokalitu (viz např. Zmizelé domky: 

Příběh 100), čím dál více se v textu projevuje spíš její občanský, než analytický postoj (viz třeba i tvrzení: 

„Z dosavadní znalosti místního prostředí usuzuji, že záměrem této proměny bylo zabránění 

nežádoucího vlivu přítomnosti nelegálních obyvatel, osob se závislostmi a podobně…“ /s. 45/). Kde je 

Právo na město a kde je ona identifikace aktérů z počátku empirické části?  

Možná je také škoda, že se do bakalářské práce nepropsal i její sekundární produkt: mapování a 

evidence staveb s potenciálem památkové ochrany, na němž se autorka podílela. Diskuze konceptů 

památkové ochrany, lidové architektury atp., stejně jako proces jejich ustanovování,  by nepochybně 

také stály za povšimnutí. 

 

V souhrnu: Eliška Johnová si pro svou bakalářskou práci vybrala namnoze zajímavé a aktuální téma a 

nejednoduchý terén. Ke své práci přistoupila zodpovědně, jen jí ve výsledném textu trochu unikla ona 

etnografičnost a tedy nakonec i deklarovaný záměr postižení socio-materiální produkce prostoru. 

Proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a s ohledem na její výše uvedené 

přednosti i některé nedostatky ji navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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