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Téma, pre spracovanie ktorej sa rozhodla autorka predkladanej diplomovej 

práce, je bezpochyby teoreticky relevantná a vstupuje do poľa študovaného odboru. 

Sám zámer sledovať premeny Karlína z pozície, ktorú antropologickým štúdiám 

urbánneho priestoru poskytol M. Augé, ponúkal príležitosť pre rozvinutie skúmaní, 

v ktorých by sa pojem ne-miesta stal operatívnym nástrojom analýzy súčasného 

procesu odohrávajúceho sa vo zvolenej oblasti.  

K tomuto hodnoteniu voľby predmetu treba hneď dodať, že ponúkané 

možnosti autorka využila iba v pomerne malej miere. V jej texte sa pojem ne-miesta 

nestal analytickým nástrojom, ale väčšinu slúži iba ako prázdna schéma umožňujúca 

zahrnúť veľké množstvo architektonických a urbanistických realizácií bez bližšieho 

špecifikovania ich antropologických aspektov. Výsledkom je, že antropologická 

perspektíva, taká vlastná Augého prístupu k urbánnemu priestoru, sa v predkladanej 

práci zužuje na niekoľko ustavične opakovaných tvrdení o strácaní identity jednej 

pražskej štvrte v dôsledku developerských zásahov. Toto kritické posúdenie možno 

síce prijať, no Augého metodologický a pojmový aparát by pri dôkladnejšom 

uplatnení umožnil dospieť k analytickejšiemu pohľadu na tieto procesy.  

Základným nedostatkom práce je nedostatočné zachytenie situácie 

nadmodernity, ako ju chápe a vymedzuje M. Augé. Autorka sa k tomuto pojmu 

obracia iba letmo (s. 12) a nevenuje mu väčšiu pozornosť, čo sa potom prejavuje 

v dosť stereotypnom uplatňovaní pojmu ne-miesta. U Augého je však ne-miesto 
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konkretizáciu situácie, ktorú charakterizoval ako nadmodernitu. Podobne povrchne 

prechádza autorka popri antropologickej koncepcii miesta a priestoru, ktorú 

Augému poskytol Michel de Certeau. Túto koncepciu síce uvádza, no ostáva pri 

povrchnej zmienke, ktorá je navyše poznačená nejasnosťami (chýba odkaz na 

Certeauove práce a dokonca aj jeho meno je uvedené chybne, s. 15). Práve Certeau 

by mohol autorku poučiť o povahe antropologického vzťahu k urbánnemu priestoru 

a predovšetkým o tom, že tento vzťah má dynamickú povahu a pripúšťa premeny 

v procesoch apropriácie.   

Autorka však premeny urbánneho priestoru sleduje prevažne v rovine opisov 

historických procesov, akými táto časť prešla. Značná časť jej textu má deskriptívny 

charakter a keď tu pridáva hodnotiace súdy, tak to sú iba negatívne konštatovania 

o strate historických určení. Chýba tu bližšie určenie a predovšetkým dôslednejšie 

uplatnenie pojmov kolektívnej pamäte a miesta pamäte.  

 

Z jazykovej stránky práca spĺňa základné požiadavky kladené na práce tohto 

typu. Text je však poznačený terminologickými a štylistickými nedostatkami. 

Autorka nejednotne píše základný termín svojho teoretického podujatia (raz v práci 

nachádzame „ne- místo“, inokedy „ne-místo“). Viaceré vyjadrenia sú nejasné, napr.: 

„Místa a ne-místa se k sobě mají tak, jako pojmy, kterými je lze popsat a skutečnosti, 

kterými se vyznačují“ (s. 12). Práca rešpektuje pravidlá uvádzania zdrojov, pramene 

sú uvedené v zozname literatúry. 

 

Navrhujem, aby práca Bc. Markéty Šmídové  bola prijatá k obhajobe 

a predbežne navrhujem známku 3.  

 

                                                           Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.   

   


