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Předložená diplomová práce přináší téma v dnešní době hojně diskutované. Jedná se o 

práci empiricky zaměřenou, která se snaží na vlastním praktickém příkladu dokumentovat. 

Na práci je, podle mého názoru, třeba ocenit nejen obě její části, teoretickou i 

empirickou, ale i to, jak se podařilo organicky je propojit. Diplomantka si vytkla ne zcela lehký 

úkol, totiž zmapovat vnímanou kvalitu života v okolí pražské Severo-jižní magistrály. Celé je to 

pak zasazené do kontextu teoretických i praktických úvah sociologů, psychologů, architektů a 

dalších odborníků, kteří se danou problematikou zabývají a v minulosti zabývali.  

Autorka pojala tuto první část zevrubně a přehledně. Především se pokusila, celkem 

zdařile, porovnat jednotlivé přístupy a školy a na tomto srovnání ukázat úskalí, která jsou 

spojena s výstavbou měst a životem v nich. S tím souvisí i jejich rozšiřování a přestavba podle 

měnících se potřeb a chování obyvatel. Autorka se konkrétně zmiňuje o funkčnosti a 

humanizaci města. Právě tento bod se týká tématu předložené práce. Shrnutí problematiky lze 

považovat za výstižné a velmi zajímavé jsou určitě i zařazené příklady a ukázky řešení. Pokud by 

se diplomantka chtěla těmto otázkám věnovat i nadále, bylo by asi užitečné vypořádat se 

důkladněji s problémem dynamiky měst obecně – především s historicky danými limity aktuální 

zástavby (památková ochrana, dopravní systém, geografické parametry apod.) a také 

s proměnlivou funkcí městských částí – od užšího centra, přes okrajové části až třeba 

k satelitům. Mohla zde být zmíněna třeba i východiska, která vedla k návrhům výstavby zcela 

nových měst na „zelené louce“ (např. Brasilia). Bylo možné se také zmínit o tom, že dopad 

výstavby magistrála sahá ještě dál. Musela jí například ustoupit architektonicky cenná budova 

Těšnovského nádraží. 

Na empirické části je na první pohled vidět hlavně to, že musela být nesmírně pracná. 

Terénní šetření bylo navrženo optimálně a způsob dosbírání dat potvrzuje, že diplomantka 

přistoupila k úkolu velmi zodpovědně. Chvílemi se to čte jako záznam průběhu nějaké 

dobrodružné mise (a asi to tak nakonec i bylo). Výběr otázek kladených respondentům 

odpovídá vymezenému tématu; zpracování dat, volba analýz a jejich interpretace – vše je 

přiměřené a správně pojaté. Klíčové závěry možná mohly být víc zdůrazněné už v textu 

jednotlivých odstavců. Důležité je, že výsledky jsou bezprostředně použitelné a je to podtrženo i 

tím, že samotné téma rozhodně není tuctové.   

Čtení empirické části práce by určitě usnadnilo, kdyby autorka nezačala technickými 

detaily šetření, ale spíš shrnutím a vysvětlením toho, jakých obsahových okruhů se průzkum 

týkal, případně zda byly formulovány nějaké předběžné hypotézy a jaké. Tento postup je 

vhodný u všech zpráv tohoto typu. 



Přesto bych i přes tyto drobné výhrady ráda navrhla práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně.   

V Praze dne 20.5.2013        Ing. Petra Průšová 


