
Vyjádření k diplomové práci Lucie Králové 
Společné rysy a specifika v urbánním vývoji v NDR a na území České 

republiky 

Lucie Králová popisuje a analyzuje ve své diplomové práci (110 stran plus 

bibliografie) urbánní a částečně i regionální vývoj na území bývale Německé 

demokratické republiky (NDR) od konce 2. světové války až téměř po 

současnost, srovnává jej s obdobným vývojem v české a moravské části 

Československa a v pozdější České republice. 

Pokud jde o rozsah i shromážděné poznatky je jádrem práce SOti stránková 

kapitola zabývající se německým vývojem. Zhruba co do velikost poloviční 

zrcadlová část věnovaná vývoji v České republice vytváří německému 

vývoji srovnávací protipól. Zatímco z materiálového hlediska je tedy 

nejcennější částí práce originální popis a rozbor situace ve východním 

Německu, analyticky nejzajímavější je cca 20ti stránková kapitola, v které 

autorka urbánní vývoj ve východním Německu a v českých zemích 

srovnává. Zajímavé srovnání poskytují 

věnované hlavním městům Berlínu a Praze. 

dva krátké pododdíly práce 

Materiál pro "německou"' část práce, který Lucie Králová shromáždila 

zejména během studijního pobytu na univerzitě v Heidelbergu, přinesl 

poznatky, jaké u nás nejsou běžně k dispozici. Běžná však není ani 

komparace, kterou předkládá a která výstižně objasňuje shody i rozdíly 

v poválečném vývoji měst v obou zemích. 

Práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. Oceňuji zvolené nelehké 

téma, použitý historický přístup, bohatství shromážděného materiálu k 

situaci a vývoji ve východním Německu, syntetizující formu prezentace a 



v naprosté většině i závěry, k nimž autorka dochází v komparativní kapitole. 

Respektuji také skromnost. s níž L. Králová upozorňuje na meze své studie. 

K drobným nedostatkům patří některé nestandardní jazykové figury a občas 

také nestandardní termíny, odkazy na literaturu bez uvedení stránek, kde se 

v citovaných pracech odkazovaná tvrzení či údaje vyskytují, podcenění 

skutečnosti, že k výstavbě sídlišť u nás docházelo už i v 50. létech (např. 

Ostrava-Poruba byla budována už na počátku 50. let, nejstarší sídlištní část 

Havířova dokonce už na konci 40. let), a také podcenění populační velikosti 

největších našich sídlišť (např. pražské Jižní Město bylo postaveno pro cca 

80 tis. obyvatel - L. Králová uvádí maximální velikost našich sídlišť číslem 

35 tis.). Práce mohla ve větší míře navázat na literaturu o transformaci post

socialistických měst. 

Práci hodnotím známkou 1- až 2 .. 
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