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Ambice předložené práce není právě skromná: „Chce na jednom místě objasnit pojem 

udržitelného rozvoje, pojednat o vývoji urbanismu, podívat se na současné proudy 

v něm, vyjevit, co je to udržitelný urbanismus. Nedílnou součástí je i můj záměr za-

bývat se tématy jaksi filosoficky – totiž pokus zhodnotit problémy udržitelnosti a 

urbanismu kriticky, ukázat jejich proměnlivost a názorovou pestrost, doložit tedy, 

že se jedná o otevřená pole, kam může myšlenkově i pomocí činnosti přispívat snad 

každý člověk.“ (s. 8 předložené práce) Úvodní vytyčení cílů tím navíc nekončí: 

„Kromě abstraktních a akademických debat o udržitelnosti a urbanismu si kladu za 

cíl přinést zprávu o tom, jak se obojí uplatňuje v praxi. Tedy o textech-manifestech, 

o konferencích nad tématy, o neziskových organizacích, jak prosazují myšlenky,  

o zákonech, pracovních postupech, o příkladech měst a jejich částí, které úspěšně 

přispěly k uplatňování udržitelnosti atd.“ (s. 8 – 9) Je-li prvočtenář nutně pln aprior-

ního podezření, že se to všechno nemůže podařit na pouhých osmdesáti stranách 

textu, již prvních pár z nich podezření oslabí a další je rozptýlí. Autor se ve svém té-

matu pohybuje suverénně a bez nejmenších rozpaků, často si to namíří mimo odbor-

ným provozem dobře udržované cesty zkratkou přes trávník a záhony, přímočaře 

spojuje a pojmenovává to, co zavání banalitou, aniž by do ní upadl. Dokáže minout 

témata, jimž je těžké odolat, a nezdržovat se definicemi, které by byly jen splněním 

povinnosti. U diplomové práce je to samozřejmě přístup poněkud odvážný, snadno si 

dokážu představit, jak exemplárně by se na tomto místě dalo ztrestat například dosti 

vágní nakládání se samotným pojmem urbanismus. Čteme-li ale Mrnkův text tak, jak 

jsme zvyklí číst odborné texty, tedy bez školometství a se skutečným zájmem o téma  

a myšlenkové postupy autora, snadno podlehneme ostrému tempu výkladu, jdeme 

s autorem, tedy myslíme s ním a mnohé si přirozeně doplníme. Jinak řečeno, jistá 

terminologická rozostřenost, zkratkovitost a formulační syrovost nikde nehrozí omy-

lem, neporozuměním. To samozřejmě neznamená, že větší péče o literární stránku by 

práci neprospěla. Netvrdím samozřejmě, že prostředky organizace textu absentují 

zcela. Už zmíněný rytmus je jedním z nich. Účinné je také rychlé střídání měřítka, 

ostré střihy mezi obecnějšími úvahami a případovými studiemi. Zřejmě už netřeba 

dodávat, že užití tohoto postupu je stejně jako u ostatních ryze funkční a přesvědči-

vosti výkladu velmi prospívá.   

Rád konstatuji, že studie Kryštofa Mrnky překračuje obvyklý rámec diplomo-

vých prací minimálně v jednom ohledu: Způsob, jímž spojuje koncept udržitelného 

rozvoje s urbanismem, je původní, navíc smysluplný a inspirativní. Ještě o jeden stu-



peň můžeme toto hodnocení posunout: Vše se děje uvnitř naší vědní disciplíny, niko-

liv proklamativně, ale reálně, jde o práci výsostně kulturologickou. A právě odtud vy-

chází další charakteristika předložené práce, která rovněž překračuje obvyklý rámec 

povinnosti diplomové práce: Autor se neomezuje na analýzu stávajícího stavu, ale 

přímočaře formuluje svou vizi budoucího urbanismu. Osobně si cením nejen samého 

faktu a smysluplnosti této vize, ale také diplomantovy víry v sílu umění.  

Lehkost, s níž se autor pohybuje po téměř bezhraničném poli svého tématu, 

navíc nebývale rychle a s prudkými změnami ohniska, je zjevně dána mírou znalosti 

zvolené komplikované problematiky. Je stejně přesvědčivý, vybírá-li z dějin urbanis-

tického myšlení, analyzuje-li konkrétní příklady řešení městských čtvrtí, vykládá-li 

programové dokumenty či nazírá-li koncept udržitelnosti prizmatem kulturní antro-

pologie či kulturní ekologie. Zjevně dobře zná jak obvykle citovanou literaturu 

k tématu, tak relevantní novou produkci. Při respektování domácí tradice myšlení  

o urbanismu má jeho přehled dimenzi daleko překračující horizont české kotliny. 

Souhrnně tak mohu konstatovat, že předložená práce Kryštofa Mrnky Udrži-

telný rozvoj a urbanismus (kulturologická analýza) beze zbytku naplnil proklamo-

vanou ambici a učinil tak způsobem původním, invenčním a výsostně kulturologic-

kým. Plně ji proto doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm vý-

borně. 
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