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Mgr. Zuzana Krykorková zvolila pro svou rigorózní práci téma 
dnes svrchovaně aktuální a i u nás relativně frekventované. Toto kon
statování sice zakládá jeden z bodů pozitivního hodnocení předložené 
práce, neznamená ale automaticky vysokou míru a úroveň předpraco
vání tématu. Skutečně relevantní literatura se u nás omezuje na několik 
překladových titulů, jejichž fond diplomantka doplnila s jistotou, svěd
čící o jejím bezpečném přehledu, zvolenými tituly zahraničními. Pů
vodní domácí teoretická produkce zdaleka neodpovídá frekvenci a roz
sahu úprav veřejných prostranství v posledním desetiletí. 

Nutně komplikovaná musela být také výchozí filosoficko-teore
tická fundace a to tím spíše, že v jejím hledání se naplno projevil badatel
ský naturel autorky: Nespokojila se s obvyklými východisky, jaká shle
dáváme v tématicky srovnatelných pracích z posledních let, sestupovala 
před ně a pod ně, podrobovala je příkladně kritickému čtenÍ. Autorskou 
pozici si samozřejmě tímto postupem nijak neulehčila, výsledek je ale 
adekvátní vynaloženému úsilí: Prostor teoretického tázání se ideálně 
pročistil, definiční vymezení mohla být stavěna v široce založené mezio
borové syntéze, poučeně a zároveň ve volném terénu. 

Vhodnou volbou se ukázal také ústřední pojem veřejného prostran
stvÍ, dovolující vyhnout se kontaminacím jinými významovými rovi
nami, jak je tomu například u pojmu veřejného prostoru. Problematika ve
řejného prostranství pak mohla být exponována v kontextech kultury, 
města a architektury a urbanismu a precizně představena historickým 
přehledem. 
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I Pojmové vymezení veřejného prostranství je pak precizováno prostřed
nictvím fenomenologicky chápané kategorie místa, kategorie prostoru, 
kde autorka citlivě reflektuje i poměrně nedávnou výraznou událost 
v domácí teorii a historiografii architektury, a kategorie charakteru a genia 
loei. U posledních dvou se neomezuje na určující koncept Christiana 
Norberga Schulze, ale vede kritickou komparaci, v níž se setkávají K. 
Lynch, L. Kahn, B. B. Greenbee, K. Harries, autorská dvojice J. Gehl- L. 
Gemz0e, Ch. Day aJ. Pallasmaa, domýšlející literární závěť Itala Calvina 
pro architekturu, s domácími koncepcemi K. Honzíka, J. Ortové, V. Cílka 
a o. Ševčíka. 

Teoretické vymezení vybavuje směrem k prakticky použitelným 
instrumentům zkoumání veřejného prostranství nejprve analýza a kate
gorizace činností, spjatých s veřejnými prostranstvími, a mimořádný vý
kon, který představuje převedení vybraných teorií do srovnatelných zá
kladních konceptů, schopných přiblížit se uchopení a pochopení kvalit 
veřejných prostranství. Znovu se zde plodně setkávají teoretické impulsy 
Karla Honzíka ze 40. let minulého století s podstatnými světovými kon
cepcemi jeho druhé poloviny. Velmi dobře je tak připraven i koncept ži
votaschopnosti, s nímž se operuje ve druhé, empirické části, a integrovány 
principy trvale udržitelného rozvoje. 

Autorka vybírala konkrétní městské sídlo pro své ověřovací šet
ření poměrně dlouho a velmi pečlivě. Volba nakonec padla na Řevnice, 
které poskytly pro šetření hmotně i sociálně stabilizované prostředí, dvě 
srovnatelná veřejná prostranství i koncepci dalšího urbanistického a ar
chitektonického rozvoje, zpracovanou jedním z nejlepších českých ar
chitektonických ateliérů. Město je představeno v historickém vývoji, 
kontextu a současné podobě, podrobně a komplexně jsou pak zpraco
vána obě náměstí. 

Poslední část práce ověřuje instrumenty, připravené teoretickou 
částí pro výzkum veřejného prostranství: kvalitativní analýzu veřejných 
prostranství, strukturované rozhovory, monitorování četnosti navštívení 
a délky pobytu na konkrétním prostranství. Výzkumná sonda byla velmi 
pečlivě připravena od promyšlení východisek a vysoké péče, věnované 
formulaci hypotéz, přes detailní precizaci instrumentů, po metodicky 
čisté a korektní provedení a vyhodnocení. 

Hlavní přínos předložené práce netkví ale v konkrétních zjištěních, 
vázaných na zvolenou lokalitu, a v rozšíření a ověření instrumentaria 



výzkumu veřejných prostranství. Spočívá ve zjištění, které v práci na
plno zaznívá jen konstatováním úspěšné verifikace jedné z hypotéz, tedy 
ve vztahu ke svému významu neoprávněně marginálně: Teoretická vý
chodiska odpovídají způsobu, jímž čteme své prostředí. Proč je poklá
dám za tak podstatné? My, kteří se zabýváme komplexněji městem, jaksi 
automaticky předpokládáme, že teorie, které nám poskytují východiska, 
pojmenovávají i žitou realitu, že z ní byly extrahovány. Skeptičtější z nás 
spíše jen v pocitové rovině občas zapochybují, zda je tomu skutečně tak. 
V rituálech profesního klanu je obrazoborecká myšlenka ověřit teorie 
zpětnou aplikací rouhačstvím a realizovat ji vyžaduje velkou dávku od
vahy. Autorka ji projevila, vzala na sebe všechna rizika s tím spojená a 
po právu uspěla. Jsem velmi rád, že jsem mohl její dlouhou cestu ke ko
nečnému výsledku sledovat a detailně oceňovat, s jakou houževnatostí 
ne úhybně drží její směr, jak neponechává ve zkoumaných teoriích nepo
všimnutu jedinou slabinu, mezeru, nedůslednost, jak neupouští od otá
zek, na níž se jí nedostává hned odpovědí. Snažil jsem se být při posuzo
vání dílčích i konečného výsledku stejně důsledný. Nikde jsem neodhalil 
nedomyšlenost, záměrnou manipulaci či zamlčenÍ. 

Mgr. Zuzana Krykorková svůj teoretický přístup i metodiku empi
rického výzkumu ověřila již v diplomové práci K teorii veřejn!ích prostran
stvi a možnostem její aplikace, kterou úspěšně obhájila v září roku 2005. 
Vybranou lokalitu podrobně sledovala dále, zároveň rozšiřovala, pro
hlubovala a precizovala teoretická východiska. Mohl-li jsem tehdy kon
statovat jen pozitiva, dnes k nim připojuji výraz vysokého uspokojení 
nad tím, jak koncepce péči autorky dále vyzrála. 

Teoreticko-empirická práce Mgr. Zuzany Krykorkové představuje 
původní teoretický, metodologický i věcný příspěvek ke komplexnímu 
zkoumání veřejných prostranství. Plně ji doporučuji k obhajobě 
s důvěrou, že se dočká brzké publikace a kladného ohlasu odborné ve
řejnosti. 

V Praze 18. prosince 2006 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


