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Celkově: Na 122 stranách včetně obrazových příloh se dozvídáme mnoho o historii a 

spolkovém ţivotě Břevnova. Pokud opravdu chybí komplexnější práce na toto téma, jde o 

dobrý počin, který ocení nejen starousedlíci a milovníci Břevnova. Je rozdělena do dvou 

větších celků, historické části a od str. 60 je místo věnováno kvalitativní sondě do vnímání 

genia loci Břevnova.  

Za motivací vidíme úsilí správného břevnovského patriota v dobrém slova smyslu, který není 

lhostejný ke svému místu,  k ţádné ze 148 ulic na 5,25km s dominantou prastarého 

Břevnovského kláštera. Tím spíše je škoda, ţe práce na mnoha místech naznačuje dobrá 

východiska a není dotaţena do vyšší úrovně, jak je popsáno dále.  

 

Cílem práce bylo  „zachytit a poukázat nejen na architektonické změny v průběhu vývoje 

čtvrti, ale také na změny v sociální struktuře této lokality od jejího zaloţení aţ po dnešní 

dobu. Ráda bych vytvořila komplexní obraz hmotné a nehmotné kultury této městské části.“ 

(Str. 5) 

 

Metodologie:  Jde o pouţití klasického dělení kultury na hmotnou a duchovní, aniţ by bylo ke 

škodě věci toto explicitně vyjádřeno a diskutováno. Pouţité metody jsou historické, 

chronologické, strukturované rozhovory, analýzy hmotného prostředí města. Primárně 

vychází autorka  ze studia dosavadní literatury, která je podle jejího vyjádření ovšem „chudá, 

z naprosté většiny zastaralá a kvalitativně krajně nevyváţená.“ (Str. 5.)  

 

V historickém přehledu, dobře zpracovaném, se dozvídáme mnoho lokálních zajímavostí, 

často přesahujících hranice Břevnova – např. kapitola  Lokální místopis bývalých 

zemědělských usedlostí,  doplněný pověstmi, s osobní znalostí věci. Zajímavá je historie 

Vincentina a rasové politiky ze německé  okupace Prahy. Dále Ladronka – squat 1993-2000 

atd.   Dobře je zpracována kapitola Ţivot v Břevnově za I a II světové války.  

 

Kapitola Břevnovský klášter zasluhuje alespoň tuto poznámku a otázku oponenta: 

Blahoslavený Vintíř je na svou dobu přelomu 10 a 11 století postava přesahují představivost. I 

z hlediska dnešních měřítek jsou jeho diplomatické aktivity mezi dnešním Maďarskem, 



Čechami a Německem obdivuhodné, zvláště při úrovni cestování v 10 století! Do toho mýcení 

pralesních stezek  na Šumavě, hledání ideálu křesťanského ţivota…Blahoslavený Vintíř nebyl 

jen šumavským poustevníkem, jaký byl jeho vztah ke klášteru a  k Břetislavu I a Jindřichovi 

II? Co se stalo zdrojem úcty k bl. Vintířovi v Břevnově? 

 

Otázky a poznámky k části historie:  

V celé práci chybí větší prostor a odvaha vyjádřit vlastní názor, tam kde se objeví je to 

zajímavé,  např. oceňuji na str.  20 vlastní názor.  

 Sociální diferenciace na základě cen – není tím postiţený celý Břevnov jako tzv. 

„dobrá adresa“?   

 Na str. 41 Tejnka, jak je chráněna dnes proti developerům, proč o tom nepodat 

svědectví, jde přece  projev lokální kulturní identity a občanské společnosti (str.  51) 

proč se nepodařila obnova Bia Ideal Josefa Jandáčka? 

 Bourání klášterních zdí v Břevnově, změna  logických dispozic…co na to autorka 

říká, její názor? 

 

Kapitolou Genius loci v Břevnově začíná analytická část práce.  

Vzorek 21 respondentů skutečně není reprezentativní, o to však v kvalitativním výzkumu 

nejde.  „Cílem mého výzkumu je zjistit, zda li si uvědomují genia loci Břevnova jako místa, 

kde ţijí. Zda-li cítí své „kořeny“ v Břevnově a to nejen starousedlíci, ale i ti, kteří zde bydlí 

krátce nebo se naopak z nějakého důvodu odstěhovali. Jak se oni identifikovali se svým 

domovem, s touto čtvrtí.“  Takto je vymezen smysl celého tázání na str. 59.  

 

Pro jeho zodpovězení by to však vyţadovalo kvótní výběr, starousedlíci, přistěhovalci, 

migranti, věkové skupiny, gender, a svou roli určitě hraje prostorové rozloţení, porovnané 

např.  s cenovou mapou nemovitostí Břevnova, graficky znázornit atd. , to je jen několik 

námětů, jak vyuţít dobrou lokální znalost a poměrně zajímavou otázku na genia loci bydlení 

z hlediska výběru a reprezentace vzorku respondentů. Tím spíše, ţe samotná operacionalizace 

genia loci je poměrně povedená, má svou vnitřní logiku a umoţňuje dobře interpretovat slabé 

a silní stránky, místa, pocity atd.  

 

Otázky a komentáře k části sonda:  

 Forma  otázek – všem respondentům autorka průzkumu skutečně tyká?  

 Znamená to , ţe jsou to jen dobří známí?  

 Jaké je zastoupeni ve vzorku migrantů z Břevnova? 

Někteří respondenti mají promyšlené argumenty – respondent č. 4 například, jsou autentické, 

starousedlík č. 18, č. 4,  v rozhovoru má asi být na Ladronce, ne na Laponce (str 70, č. 5). 

Dobré shrnutí sondy, chtělo by však ověřit a podloţit např. počtem prodávaných vil, jejich 

cenami atd.  Rozhodně zde chybí grafické vyjádření, alespoň tabulkový přehled, další 

sekundární zdroje informací, i kdyţ se jedná o kvalitativní sondu. Z tohoto hlediska je škoda, 

ţe je práce nedotaţená do vyšší úrovně.  

 

Kriticky: Spolkový ţivot v Břevnově – tato kapitola je velmi důleţitá, přesto čeká na své 

rozpracování, na analytickou  část, chybí mi základní kvantitativní údaje a tabulky, přitom je 

jasné ţe je autorka zná, chybí zde bohuţel invence jak dobře popsané téma uchopit a 

zpracovat. V anglickém abstraktu – spolkový ţivot nelze překládat jako federal life, spíše 

social life, communitarian life,  life in local communities a podobně, název práce není  také 

šťastně přeloţen – cultural, historical and social  analyses by moţná stačilo. 

 

 



Literatura: se logicky soustřeďuje na téma historie Břevnova, z tohoto hlediska je adekvátní, 

přesahuje jen výjimečně - Norbert - Schultz, Ch. (2010), cizojazyčné prameny chybí úplně.  

Obrazová příloha je dobře zvolená, s mnoha autorskými fotografiemi. 

 

Závěr: Autorka Eva Malá v předkládané diplomové práci „Břevnov – kulturně historická a 

sociokulturní analýza města a městské komunity“  naplnila z části vytyčené cíle práce. Pokud 

schází na trhu místní historicko – kulturní průvodce Břevnovem, lze tuto práci doporučit jako 

dobrou syntézu a doplnění stávajících pramenů. Dvě věci mi jako oponentovi v diplomové 

práci chybí – více autorské invence, vlastních názorů na současné dění v Břevnově - 

předpoklady k tomu autorka na některých stránkách ukazuje - a dále nedotaţená kvalitativní 

sonda z hlediska zpracování jinak dobře připravených rozhovorů jak po stránce interpretační – 

podpora dalšími daty, tak po stránce grafické. Autorka pracuje adekvátně s literaturou. 

Předkládaná diplomová práce splňuje z větší části poţadavky, kladené standardně na tento typ 

prací. Z výše uvedených důvodů navrhuji diplomovou práci Evy Malé k obhajobě s celkovým 

hodnocením dobře, s otevřenou  moţností změny hodnocení,  v závislosti na vypořádání se 

s otázkami a připomínkami v průběhu obhajoby.  

 

 

V Českých Budějovicích 23. 1. 2012 

PhDr. Miloslav Lapka, CSc. v.r. 

 


