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POSUDEK VEDOUCÍHO RIGORÓZNÍ PRÁCE 

TÉMA PRÁCE: 

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza veřejného prostoru jako svébytného 

sociokulturního jevu. V centru autorova zájmu je snaha postihnout veřejná prostranství a 

jejich duchovní atmosférů v trans kulturní a historické perspektivě. Zvláštní pozornost je 

věnována veřejným prostranstvím ve vztahu ke genezi člověka a evoluci kultury a analýze 

veřejného prostoru jako kulturní univerzálie. V této souvislosti považuji za nezbytné ocenit 

již samu volbu tématu, které je v naší odborné literatuře málo zastoupené a z kulturo logického 

hlediska nezpracované. Práci je možné považovat za cenný příspěvek k dějinám kultury a 

aplikované kulturologii. 

KONCEPCE PRÁCE: 

Práci tvoří čtyři relativně samostatné části, ve kterých autor z různých úhlů pohledu 

provádí interdisciplinární analýzu zvoleného tématu V intencích současné kulturologie se 

pokouší provést multidimenzionální interpretaci veřejného prostoru jako svébytného jevu "sui 

genesis". V první části práce autor zvolil diachronní perspektivu a prezentoval genezi a vývoj 

veřejného prostoru v kontextu antropogeneze a evoluce lidského rodu. Ve druhé části práce 

přesunul akcent svého zájmu na kvalitu života spojenou s pohybem ve veřejném prostoru a 

kriticky rozebral roli architektury v moderní společnosti. Za velice podnětné je možné označit 

prezentace různého typu prostoru v mezikulturní perspektivě a řešení otázek spjatých se 

symbolikou veřejného prostoru a fenoménem, který představuje "Genius Loci". Pozornost je 

věnována také otázkám spjatým s virtuálním prostorem, který vzniká prostřednictvím 



masmédií. Ve třetí části práce se autor zaměřil na konkrétní projekty revitalizace veřejných 

prostranství, které vznikaly v nedávné době v České republice - pět příkladů utváření 

veřejných prostranství v českých městech a vesnicích. Tato aplikovaná část práce tvořivým 

způsobem, na konkrétních příkladech, testuje možnosti soudobého urbanismu a současně 

nastoluje aktuální otázky možných řešení veřejného prostoru. V poslední části práce, která má 

výrazně kulturně-antropologický rozměr, autor na základě vlastních empirických zkušeností 

prezentuje a interpretuje "místa svého světa" - tři lokality, které architektonickou kvalitou, 

duchem místa a lokální atmosférou splňují požadavky na kreativně vytvořený veřejný prostor. 

Obecně lze konstatovat, že práce má promyšlenou koncepci, která umožnila tvořivým 

způsobem zpracovat téma veřejného prostoru v širších, kulturo logicky relevantních 

souvislostech. 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

Jakým způsobem hodlá autor na tématu dále pracovat. Cítí jako užitečné rozšířit stávající 

práci a pokud ano, jakým směrem se bude práce dále ubírat? 

Jakou autor vidí budoucnost veřejného prostoru v kontextu postmoderní architektury a 

kultury. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

Obecně je možné konstatovat, že práce po stránce formální i obsahové splňuje požadavky 

kladené na rigorózní práci. Autor přesvědčivě formuloval cíle své práce a zvolil vhodnou 

metodiku zpracování. Odborný přínos práce je možné vidět jak v důsledné snaze o uplatnění 

interdisciplinárního přístupu, tak ve volbě témat, která jsou z kulturo logického hlediska téměř 

nezpracovaná. Autor prokázal značné teoretické zázemí, správně pracoval s odbornou 

literaturou i poznámkovým aparátem. Velká část práce je založená na osobní empirické 

zkušenosti a terénním pobytu autora v konkrétních lokalitách. Práce má logickou strukturu, je 

napsaná stylově čistým a srozumitelným jazykem. 

Doporučuji k obhajobě. 

V Praze 2.2.2008 PhDr. Václav Soukup, CSc. 


