
Posudek školitele na diplomovou práci 
 
Daniel Sokol: Konjunkturální Bratislava 
 
Daniel Sokol představuje diplomovou práci v abstraktu na s. 3 jako „komplexní regionální 
práci s důrazem na identitu a sociální charakter města a následný obraz ve fyzické struktuře a 
organizaci města“. Otázkou je, zda byla tato představa naplněna. 
 
Práce se opírá o „jízdní řád“ vlastní teoretické konstrukce „konjunkturálního města“, která 
vychází ze sociálně-psychologického konceptu „konjunkturality“, jehož je student autorem 
(neodkazuje však na práce, kde byla teorie zveřejněna). Představení teorie konjunkturality 
začíná (a také končí) „definicí konjunkturála, tak jak jej definuje obecná teorie 
konjunkturality“ (opět bez odkazu na zdroj nebo konstatování, že obecná teorie 
konjunkturality je poprvé prezentována v diplomové práci).  

„Konjunkturál je prvek, který má následující atributy: 
1. není nejlepší ani nejhorší 
2. uvažuje hierarchicky a vztahy vidí vertikálně 
3. větší význam má percepce konjunkturála okolím než vnitřní přesvědčení (hodnotový 
systém je externí) 
4. vnímá ostatní elementy komparativně, žebříčkuje a kvantifikuje 
5. věří v mýty a uznává hovnoty (hodnoty, které nemají žádnou hodnotu) 
6. vybere si radši vzácné a slavné než cenné a správné 
7. dává přednost autoritě před pravdou 
8. kvůli absenci stagnace a deprese ve svém dosavadním vývoji má nevyzrálou povahu a 
lineární myšlení 
9. je dynamický a rozvojový, jak kvantitativně, tak kvalitativně 
10. zlaté časy vidí v budoucnosti – lépe než včera, hůře než zítra.“ 

 
Daniel Sokol vidí přínos své práce v postulátu nové teorie města. Teorii konjunkturálního 
města vztahuje k obecné teorii konjunkturality, z níž se dozvíme pouze atributy 
konjunkturálu. Konjunkturál je prvek a takovým prvkem může být zřejmě kdokoliv a cokoliv, 
v našem případě město. Teorie konjunkturálního města je hypotetickým konstruktem, který 
předchází další práci. Není však zřejmé, na základě čeho byla teorie konjunkturálního města 
konstruována - nevztahuje se k žádné ze známých a používaných teorií měst. Zdá se, že jde o 
představu autora založenou na jeho osobní zkušenosti. Takový postup však neodpovídá tomu, 
co je očekáváno od diplomové práce na UK PřF, tj. tvůrčí práce rozvíjející existující sumu 
znalostí a dovedností předávaných v rámci kurikula studovaného oboru.  
 
Na stručně představenou „teorii“ nenavazuje její operacionalizace ve smyslu metodického 
postupu dokazování hypoteticky konstruované teorie. Část textů předcházejících „teorii“ je 
psaná jako vymezení se autora vůči některým praktikám v geografii - matematice v geografii, 
kvantifikaci v geografii, používání dotazníků - aniž je naznačen vlastní metodický postup. 
 
Teorie by mohla být i zobecněním empirické práce, nic takového se však v závěru práce 
nekoná. Práce vlastně nemá závěr nebo naopak, má závěry dva: „… Bratislavu může při tom 
všem alespoň hřát u srdce, že ukazuje ostatním, jak se to nemá dělat.“ {zdůraznění v 
původním textu} “Bratislava je dynamická, dravá, divoká, vulgární a vyzývavá prsatá 
sedmnáctka s pihami na tváři, která nemá problém poslat kohokoli do prdele. Je taková, že 
stojí za to poznat její hloubku.“  
 
Text diplomové práce je koláží založenou na žonglování s vybranými jevy a jejich 
komentováním. Kapitoly jsou heterogenními mozaikami. Například kapitola Obyvatelstvo se 
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věnuje populačnímu růstu, národnostnímu složení a diskusi Bratislavanů, kdo je Bratislavan. 
Ekonomika je složená ze střípků věnovaných národnímu HDP, rozpočtu města a realitnímu 
trhu. Doprava končí měřením (metoda, vůči níž se v úvodu vymezuje) vztahu Košic a 
Bratislavy – Košice přitom nejsou pro Bratislavu vůbec podstatné, proč se s tím pak ztrácí 
čas. Kapitola nazvaná Koncepty je o marketingu města. V kapitole Kultura nejde o kulturu 
v Bratislavě ani kulturu Bratislavy, ale vybraná zobrazení Bratislavy ve filmových a 
zvukových obrazech. Navíc jsou zde zařazeny poznámky k identitě a image prostřednictvím 
prezentace města v logu – to by však patřilo spíše do kapitoly Koncepty. Práce končí 
kapitolou Prognóza s tím, že „rok 2008 je dlouhodobým vrcholem jak pro Slovensko, tak pro 
Bratislavu“ a „už na tom nebude nikdy lépe“ – Daniel Sokol je zřejmě inspirován jiným 
tématem, jemuž se věnoval, tzv. peak oil a s ním spojenými pesimistickými scénáři. Snad 
proto předpokládá dramatický pokles odbavených pasažérů letiště z 2.2 mil. v roce 2008 na 
0,5-1 mil. v roce 2012. Jde však o tvrzení bez opory - nikde neuvádí, na základě čeho 
k takovému odhadu dospěl.  
 
Práce je bezpochyby výsledkem neobvyklé invence Daniela Sokola. Velmi dobře se čte. 
Vypadá jako diskuse, jenže je založená na konstatováních bez diskuse, argumentu a 
zdůvodnění. Některé úvahy jdou správným směrem, chybí však hlubší ukotvení. Práce je 
v mnohém provokativní a místy hyperkritická. Je napsána s cílem působit na emoce, je 
napsaná jako „spektákl“ (využívám zde termínu, který Daniel Sokol často používá). Využívá 
příkladů paradoxů a prezentací některých jevů jako absurdit. Využívá šoku – „Spratek při 
projevu“ u obrázku George Bushe, „hovnoty“ jako ústřední téma teorie, výrazy typu „Taylor a 
jeho parta“ při informování o výzkumech centra GaWC. Daniel Sokol mistrně využívá 
populismus s cílem manipulovat čtenáře – práce tak připomíná „spektákl“ s cílem 
představit teorii konjunkturálního města spektakulárními prostředky. 
 
V práci se vyskytují některé nedostatky. Z těch důležitějších jde o chybějící zdroje: teorie, 
jako koncept jízdního řádu od Ireny Fialové (s. 21), Harvey s. 36 – odkud převzato?, město 
jako odraz globálních trendů s odkazem na Harvey (1973) – přičemž v Social Justice and the 
City se touto otázkou Harvey nezabýval. Poměrně rozsáhlé citované pasáže představující 
v některých případech většinu textu kapitolky (1.4 Matematika a geografie, 1.6. Teorie, 8.2 
Rača, 8.6. Vizuální spam). 
 
Daniel Sokol sice v úvodu naznačil, že se chce dobrat komplexního výsledku, že půjde o 
„komplexní regionální práci s důrazem na identitu a sociální charakter města a následný obraz 
ve fyzické struktuře a organizaci města“. Pojetí komplexního však nediskutuje, natož, aby je 
vztáhnul k pracím Martina Hampla. Rozhodně není komplexní regionální prací. Ve 
skutečnosti je práce koláží, jež ignoruje znalosti a dovednosti předávané v rámci kurikula 
studovaného oboru. Nejde o práci, která by měla být předkládaná a obhajovaná v rámci 
geografických studijních programů.  
 
I když jsem uveden jako školitel, o moje vyjádření k předloženému výsledku Daniel Sokol 
nestál. Dílčí koncepty použité v práci byly s Danielem Sokolem diskutovány na seminářích 
Centra pro výzkum měst a regionů v roce 2008 a na jaře 2009. Na výzvy, aby se seminářů 
spolu s ostatními diplomanty zúčastnil a měl tak možnost získat reflexi na diplomovou práci, 
od podzimu 2009 nereagoval.  
 
Diplomovou práci Daniela Sokola nedoporučuji k obhajobě.  
 
Luděk Sýkora, 14. září 2010 


