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Eva Malá zvolila téma výsostně kulturologické: Jedno ze sídel za hradbami historic-

kých pražských měst se snaží uchopit komplexně, jako hmotné i sociální prostředí 

v jejich kulturně historickém vývoji. Břevnov je zajímavým příkladem města vyrost-

lého z předklášteří nejstaršího mužského kláštera v Čechách, které nepřehrává ob-

vyklý scénář pražských měst, zrozených industrializací. Diplomantka nijak nezastírá 

svůj patriotismus a obavy z aktuálního vývoje, kdy je čtvrť dosud v sobě uchovávající 

něco z vesnice a maloměsta v prostředí i vztazích obyvatel vystavena tlaku bezuzd-

ného realitního podnikání a přílivu konzumentů jeho produktů. Pokládám to za velmi 

sympatické a rád konstatuji, že autorčina bytostná zainteresovanost na tématu dává 

studii vítaný energetický náboj, aniž by do textu vnášela subjektivismus. 

 Diplomantka důsledně prostudovala veškerou dosavadní literaturu a narazila 

na obvyklý problém: U pražských měst mimo historické jádro je velký nedostatek 

kvalitní literatury a kvalitativní rozpětí bibliografie sahá od skutečné odborné speci-

ální, většinou uměleckohistorické, archeologické a historické literatury po plody 

amatérského nadšení, nesvázané povinnostmi vědy, a v poslední době někdy místo 

zanícení poznávacího a propagačního nesené jen komerční motivací. Břevnov není 

výjimkou. Nemá seriózní monografii a v bibliografii se setkávají tituly velmi různo-

rodé. Eva Malá tak ke zvolenému úkolu přistoupila bez významnější opory 

v dosavadní literatuře. Nespokojila se samozřejmě jen s ní, autopsie se v práci ukazuje 

jako velmi cenný zdroj, stejně tak znalost historické ikonografie. Diplomantka také 

uskutečnila sérii 21 hloubkových rozhovorů, zjišťujících míru a charakter identifikace 

se čtvrtí a pociťování genia loci. 

 Diplomantka našla pro svou práci schůdnou kompozici. Po úvodní expozici  

a přehledu dějin Břevnova se soustředila na břevnovské usedlosti: Jejich prostřednic-

tvím dobře vyvstává historická topografie a tento přístup je plně práv charakteru 

osídlení budoucího města. Volné řazení kapitol, věnovaných jednotlivým usedlostem 

také umožnila nepracovat s jednotným měřítkem, ale naopak vybrané usedlosti zpra-

covat podrobněji a demonstrovat na nich instruktivně některá specifika Břevnova. 

Zvláštní pozornost je věnována Ladronce, autorka tu citlivě sleduje její historii po 

proslulý squat, jeho zánik, rekonstrukci a dnešní využití. Více prostoru se také do-

stává Petynce s Vincentinem. Až do takto specifikovaného prostoru vkládá pak kapi-

toly věnované benediktinskému arciopatství sv. Markéty a Tejnce.  



Osobně si zvláště cením kapitol rekonstruujících spolkový život Břevnova, 

z nichž zřetelně vyvstává jeho sociální prostředí a kulturní dění. Dobře vedené  

a dobře zpracované rozhovory ukazují vysokou míru identifikace obyvatel 

s Břevnovem, její charakter a hlavní objekty. I při malém počtu respondentů se di-

plomantka snažila sestavit vzorek s prvky reprezentativnosti a výsledky naléhavě 

ukazují, jaké hodnoty jsou aktuálními změnami likvidovány. Samostatné ocenění 

zasluhuje dobře zpracovaná obrazová příloha.  

Rád konstatuji, že předložená diplomová práce Evy Malé Břevnov – kulturně 

historická a sociokulturní analýza města a městské komunity splnila svůj cíl a po-

dává dostatečně plastický komplexní obraz Břevnova v jeho sociokulturním vývoji. 

Plně ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním 

stupněm velmi dobře. 
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