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 Daniel Kolský předložil poměrně rozsáhlou bakalářskou práci, jejímž největším 
problémem je - po mém soudu - jistá nevyváženost, která se v podstatě skrývá již v názvu. (A 
to i pokud bychom jej trochu poopravili, neboť autorovi nejde o prostor jaksi obecně, nýbrž o 
prostor architektonický, resp. o prostředí člověka.) První tři kapitoly se pohybují na nesmírně 
obecné rovině. Tak široké a zevrubné uvedení do problematiky, o jaké se tu autor snaží, by 
předpokládalo práci zcela jiného rozsahu i charakteru. Pokus vyrovnat se s tematikou 
prostředí, resp. prostoru, v němž člověk žije, včetně jeho antropologických, sociologických, 
psychologických a typologických aspektů na ploše cca 30 stran vede nutně k jakési 
útržkovitosti, nesoustavnosti a nesouvislosti. Čtenář je pak nutně zmaten z toho, že některá 
dílčí témata jsou zpracována vůči jiným nesrovnatelně podrobněji, aniž by to bylo pro druhou 
část práce přínosné, jiná jsou zas jen letmo obecně naznačena. 
 Rozumím tomu, že autor chtěl konkrétní případ, jímž se hodlal zabývat (totiž průzkum 
toho, zda, proč, do jaké míry a jakým způsobem přetvářejí obyvatelé strahovských kolejí svůj 
dočasný „domov“) zasadit do obecnějšího rámce, z něhož by se odrazil ke konkrétní 
případové studii, nicméně začínat takto od Adama (a to doslova), se mi zdá poněkud 
nešťastné. Hned v první kapitole autor vymezuje pojmy, s nimiž ovšem dále nijak nepracuje. 
Rovněž poměrně rozsáhlé citování skript k typologii obytných budov (v kapitole 1. a 2.) se mi 
zdá být trochu zbytečné. Kapitola 3. nese název „Změny v prostředí“, ovšem o „změnách“ se 
v ní vlastně nehovoří. 
 Zbývající část textu autor referuje o průběhu a metodě svého průzkumu úprav, které 
provádějí studenti na kolejích na Strahově, konkrétně v bloku X. Z celé studie je zřetelně cítit 
autorovo zaujetí pro zvolené téma, což je na práci sympatické. Rovněž jako pozitivní lze 
hodnotit to, že si autor vyzkoušel kvalitativní metodu výzkumu formou řízených rozhovorů. 
Otázkou je, zda vynaložené úsilí bylo k některým zjištěním vůbec nutné.  
 Zajímalo by mě, zda autor zvažoval také vliv profesního nasměrování studentů, kteří 
na bloku X bydlí – to ale spíše jako podnět do diskuse.  
 Po formální stránce je předložená práce v pořádku, je doplněna bohatým seznamem 
literatury a obrazovou přílohou. Je napsána poměrně srozumitelně, až na některé pasáže, které 
jsem v textu vyznačila (např. str. 12, 15, 17 – bod 5.).  
 
 I přes výše uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a předběžně ji navrhuji 
hodnotit v rozmezí 26-31 bodů.  
 
 
 
 
V Praze dne 1.9.2008       Marie Pětová     


