
Posudek na diplomovou práci Adély Burianové „Veřejný prostor ve městě. 
Sociální aspekty a návrhy pro funkční městské plánování na příkladu Prahy“

Předkládanou diplomovou práci lze v obecnosti charakterizovat třemi základními body:
1) svým tématem práce patří do oblasti sociologie lidských sídel (ať už pod jakýmkoli 

názvem – prostorová sociologie, případně sociologie města, urbánní sociologie 
apod.),

2) práce má výrazný teoreticko-empirický charakter v plném slova smyslu – teoretická a 
empirická část jsou vzájemně úzce provázány, teze vyložené v teoretické části práce 
jsou aplikovány, ověřovány na konkrétních příkladech v empirické části práce, kterou 
diplomantka postavila na vlastních průzkumech,

3) práce má určité sociotechnické ambice – autorka myslí i na možnost praktického 
využití svých poznatků.

Prvních pět kapitol práce spadá do teoretické části – diplomantka se zabývá výkladem 
pojmů, pojetí a momentů důležitých pro koncept tzv. veřejného prostoru (vztah člověka a 
prostoru, soukromé a veřejné, věda a komunitní rozvoj – s důrazem na sociologii, veřejný 
prostor a jedinec, veřejný prostor a skupina).  Tyto kapitoly nejvíce odrážejí kvantitu i kvalitu 
použité literatury, která je pro dané téma opravdu reprezentativní (upozorňuji zejména na 
literaturu zahraniční a literaturu z posledních let), a také velmi dobré autorčiny schopnosti 
práce s literaturou (včetně odpovídající kultury formálních náležitostí). Teoretickou část 
hodnotím jako obsahově zajímavou a obsahově adekvátní.
Kritické poznámky:
- v některých pasážích strnulý, šroubovaný sociologický jazyk (např.: “Úroveň této kvality 
bude determinována prožitky svázanými s pobytem uživatelů v daném veřejném prostoru, 
přičemž akcentovány budou aspekty sociologické, psychologické a prostorové, které pojem 
funkčnost pokrývají.“  - str. 2, „Komplex soukromého a veřejného organizuje sociální 
zkušenost.“- str.8)
- v předchozím citátu je použito slovo „determinováno“, které se objevuje, podle mého 
názoru, v textu práce až příliš často, podobně jako „tvrdá“ konstatování nepřipouštějící jistou 
relativitu (např. konstatování na str. 3 o tom, že „prostor základním způsobem předurčuje 
podobu sociálních jevů“ – opravdu to platí takto obecně, univerzálně a bez výjimek?; na str. 
5  „“Umístěnost“ jedinců v daném prostředí nesporně determinuje podobu jednání…“) -  
možná jde o (mou a diplomantčinu) odlišnou představu o tom, co je to determinace,

- strukturace jednotlivých kapitol na úvodní pasáž s konstatováním, o čem bude hlavní 
obsah kapitoly (1), dílčí podkapitoly (2) a shrnutí toho, co bylo řečeno , někdy jen na obecné 
úrovni konstatace (3), není vždy příliš funkční(např.  u kapitoly 1 půl stránky “úvodu“, tři a 
půl stránky „obsahu“ a odstavec „shrnutí“), i když jako obecný princip je to jistě 
chvályhodné,
- na str. 11 se hovoří o 3 celcích, ale bezprostředně před touto větou se zdůrazňují jen 2: 
oblast soukromá a veřejná,
- zajímalo by mě, proč autorka jako výchozí definici veřejného prostoru použila vymezení 
architektů (str.14).



Jakýmsi přechodem mezi teoretickou a empirickou částí práce je kapitola s názvem Vytváření 
funkčního prostoru, v níž se diplomantka věnuje především možnostem empirického 
zkoumání veřejných prostorů. 

Poslední kapitola se týká autorčina vlastního empirického průzkumu. Podle mého názoru je 
diplomantčin projekt výzkumu, jeho realizace i vyhodnocení, interpretace jeho výsledků na 
velmi dobré úrovni. K tomu nepochybně přispívá jak opuštění výše zmíněné strnulosti textu, 
tak dokumentace (fotografie v textu i vhodný výběr dokumentačních materiálů do příloh, ať 
už v práci, nebo na přiloženém CD). Zde mám v podstatě jednu zásadnější otázku: z textu 
práce jsem se příliš málo dozvěděla o respondentech vypracovávajících kvalitativní texty 
autorkou zpracované. Pokud jde o strukturu textu, neexistuje zřejmě jednoznačná odpověď 
na to, zda je lepší postupovat podle místa (tedy vše týkající se např. Kampy shromáždit do 
jedné kapitoly), nebo tak, jak to zvolila diplomantka (tj. kapitolka se základními údaji o všech 
zkoumaných veřejných prostorách, kapitolka hodnocení všech prostor podle kritérií J.Gehla 
atd.) – přikláněla bych se zřejmě k diplomantčině volbě.
Závěr bych v dané práci očekávala informačně bohatší i delší.

Celkově hodnocení:  Diplomovou práci hodnotím (i přes výše uvedené výhrady) jako zdařilou 
a vzhledem k tomu, že splňuje všechny požadavky na tento typ prací kladených ji 
jednoznačně doporučuji k obhajobě s předběžným návrhem klasifikace VELMI DOBŘE.

Praha, 30.5.2011                                                                          PhDr. Jana Duffková, CSc.




