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Adéla Burianová, Veřejný prostor ve městě: Sociální aspekty a návrhy pro funkční 

městské plánování na příkladu Prahy

Posudek na diplomovou práci

Diplomová práce  Adély Buriánové věnovaná problematice veřejného městského 

prostoru má teoreticko výzkumný charakter s přesahem do aplikační roviny. Je orientována na 

problematiku, která je předmětem sociologie města a příbuzných disciplin.

Předložený text se vyznačuje logicky uspořádanou strukturou. Úvodní kapitoly 1.-5. 

mají teoretický charakter a zabývají se vztahem člověka k městskému prostoru v obecné 

rovině. Autorka zde řeší problematiku definičního vymezení pojmu veřejný prostor, zmiňuje 

interdisciplinární aspekty zkoumaného jevu, nastoluje otázku individuálního a skupinového 

chování ve veřejném prostoru. Empiricky orientované kapitoly 6.-8. mají metodologicko-

aplikační povahu. Referuje se v nich o soudobých metodách zkoumání a hodnocení 

funkčnosti veřejného prostoru; diplomantka zde předkládá výsledky vlastního výzkumu 

realizovaného na třech místech Prahy.

Práce Adély Burianové je napsána kultivovaně. Je z ní zřejmé, že autorka je se 

zpracovávanou problematikou velmi dobře seznámena, že se v ní pohybuje suverénně a 

s erudicí. Studie se opírá o recepci velkého množství cizojazyčných titulů. Ocenit je možné i 

kvalitně provedený výzkum. Text, který má náležitou úroveň jak po stránce teoretické tak i 

metodologické, je dobrým dokladem o odborných předpokladech jeho pisatelky. 

K předložené práci mám několik dílčích připomínek: 

- Mezi autory, na které se autorka odvolává, mi chybí Richard Sennett, autor prací The 

Fall of Public Man (1977), Flesh and Stone (1994).  

- Závěr části 4.1.1. (str. 22) není podle mého soudu formulován zcela adekvátně, a  je na 

stejné straně o dva odstavce dál (v části 4.1.2.) v zásadě popřen.

- Téma kapitoly 4. „Veřejný prostor z hlediska jedince“ bylo poněkud jednostranně 

zredukováno na problém strachu.

- Konstatování na str. 36, že nadvláda automobilů nad lidmi je jedním z pozůstatků 

starého režimu, je po mém soudu velkým zjednodušením (viz např. Sennett a jeho 

hodnocení amerických měst).

- Zdá se mi, že autorka opomíjí do značné míry skutečnost, že o tom, zda jsou určité

městské prostory využívány jaké veřejný prostor, rozhoduje i širší historicko-

společenský kontext. Připomeňme, že dříve ve městech sloužily hlavní třídy a náměstí
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jejich obyvatelům ve svátečních dnech jako korzo. V Praze to byla např. Ferdinandova 

třída, dnes Národní třída. Ta byla na začátku 20. století o nedělích plná procházejících 

se lidí, dnes je v tyto dny prázdná a opuštěná.  Naopak v současnosti v Paříži v částech 

města, kde je silná koncentrace afrických přistěhovalců, se jako veřejné prostory 

využívají ulice, které za tímto účelem vůbec projektovány nebyly.

Celkově se mé hodnocení diplomové práce Adély Burianové pohybuje mezi známkou 

výbornou a velmi dobrou. O výsledku by měla rozhodnout obhajoba.

Praha 31. 5. 2011        doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.




