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Posudek 

diplomové práce Bc. Hany Kirschnerové 

Where is the community - Case study of neighborhoods in Žiar nad Hronom 

Diplomová práce Bc. Hany Kirschnerové si klade otázku, zda a do jaké míry existují 

v současném městském prostředí sousedské vztahy a pokud ano, jaká je jejich povaha a jak 

jsou podmíněny na jedné straně strukturálními charakteristikami obyvatel a na straně druhé 

typem obytného prostředí. Po rozsáhlé rešerši domácí a zahraniční literatury autorka 

prezentuje výsledky svého vlastního výzkumu, který uskutečnila mezi obyvateli tří typově 

navzájem odlišných poválečných obytných komplexů ve slovenském městě Žiar nad Hronom.  

Anglicky psaná práce v rozsahu 65 stran se člení do úvodu, vstupní kapitoly definující 

základní používané pojmy, sedmi meritorních kapitol, závěrečného souhrnu, seznamu 

literatury a příloh zahrnujících anonymizovaný seznam respondentů s jejich charakteristikami, 

text použitého dotazníku, osnovu realizovaných rozhovorů a mapové přílohy.  

Jazyková a formulační úroveň práce je převážně velmi kvalitní. Rozhodnutí autorky předložit 

svůj text v angličtině oceňuji – otevírá ji tak širšímu potenciálnímu okruhu čtenářů. Výbornou 

lingvistickou kvalitu větší části studie se však bohužel nepodařilo udržet v celém textu na 

stejné úrovni. Jeho poslední část - kapitoly prezentující vlastní výzkum -  by si zasloužila 

jazykovou korekturu. 

Kvalitní a přehledné je provedení grafických částí práce – tabulek, schémat a kartogramů.  

Rozsáhlá rešerše sociologické a oborově příbuzné klasické i soudobé literatury týkající se 

pojmu teritoriální komunita, výskytu, podmíněností a forem těchto komunit, která tvoří 

podstatnou první část diplomové práce, ukazuje autorčinu dobrý přehled a orientaci v této 

problematice. Ne vždy se jí však podařilo dostatečně propojit tuto přehledovou část 

z vývojového hlediska, takže text místy poněkud působí jako agregát jednotlivých přístupů. 

K této části také několik drobných poznámek: 

- komunitu není výstižné definovat jako „účelové seskupení lidí“, jejím pojítkem mohou 

být i jiné činitele než společný cíl 

- autorčino přirovnání poválečné výstavby velkých hromadných obytných struktur 

k městské revoluci v Evropě v 19. století je vzhledem k zcela nesouměřitelným 

historickým kontextům nepřiměřené (s. 36) 
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- tvrzení, že většina architektů byla po válce ovlivněna ‚stalinskou architekturou‘, této 

profesi křivdí (s. 37) 

- spíše než ve zdůraznění vlivu prostorového dizajnu na vztahy mezi lidmi spočívá 

‚nový urbanismus‘ v sociotechnickém využití tohoto vlivu (s. 39) 

- kapitola 5.2 „Specifics of socialist neighbourhood and their architecture“ by si 

zasloužila hlubší propracování. Tato kapitola měla být vhodněji zařazena před pasáž o 

‚novém urbanismu‘, jak to odpovídá historické souslednosti. 

V empirické části diplomové práce prezentuje Hana Kirschnerová svou vlastní kvalitativní 

empirickou studii existence, povahy a intenzity sousedských vztahů ve třech typově a dobou 

vzniku odlišných lokalitách poválečné sídlištní hromadné výstavby v Žiari nad Hronom. 

Opírá se jednak o charakterizaci fyzické podoby těchto obytných kontextů, jednak o poznatky 

získané rozhovory s jejich obyvateli a o dotazníky, které vyplnili. Zjišťuje, že existence, 

intenzita a obsah sousedských, a obecněji komunitních vztahů, jsou závislé nejen na fyzické 

podobě obytného prostředí (typu domů, velkosti a dispozici bytů atd.), ale současně také na 

struktuře jejich obyvatel (pohlaví, věku, rodinném stavu, vzdělání),  délce jejich bydlení 

v sídlišti, vyjížďce za prací. Její zobecňující závěry o existenci komunitních vztahů ve 

sledovaných obytných kontextech jsou rezervované. Analýza v sídlištích je doplněna 

přehlednou charakteristikou města Žiaru jako širšího kontextu sledované problematiky. 

Rozsah vlastního výzkumu – počet respondentů, kteří poskytli informace vyplněním 

dotazníku a poskytnutím rozhovoru, byl omezený – šlo o 19 osob (způsob jejich výběru není 

v práci zmíněn). Závěry z tohoto šetření, jakkoliv intuitivně konzistentní,  je tedy třeba vážit 

úzkou empirickou základnou, z které byly vyvozeny, a chápat je jako poznatky spíše 

orientační povahy. Od studentského výzkumu, pro který neměla autorka k dispozici žádné 

grantové či jiné vnější finanční prostředky, a kde práci v terénu musela obstarat sama, nebylo 

možné očekávat o mnoho širší empirickou základnu. 

Závěr 

Bc. Hana Kirschnerová prokázala touto diplomovou prací dobrou znalost teoretických aspektů 

sledované problematiky i schopnost tuto problematiku analyzovat na empirické úrovni. 

Doporučuji proto její diplomovou práci přijmout jako vyhovující předpoklad pro udělení 

magisterského titulu.  
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