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Bakalářská práce Adély Rathové se zabývá revitalizací pražského Smíchova na příkladu 
dvou vybraných areálů; nádraží Praha-Smíchov a Zlíchovského lihovaru. V rámci práce jsou 
stanoveny dva dílčí cíle. Prvním cílem je analýza vývoje zmíněných areálů a průběhu jejich 
revitalizace. Druhým cílem je výzkum percepce obyvateli, kteří bydlí v přilehlém okolí.

V teoretické části práce se autorka věnuje především konceptualizaci procesu revitalizace, 
dále také formám revitalizace v evropských zemích včetně vývoje. Autorka v této části 
prokazuje schopnost kvalitní práce s odbornou literaturou. Ocenila bych však větší využití 
aktuální literatury a rozsáhlejší diskuzi tématu percepce brownfields, případně výzkumům na 
toto téma realizovaným v zahraničí.

Empirická část je naplněna dvěma případovými studiemi a hodnocením percepce areálů 
obyvateli. Nejvíce prostoru (20 stran) v rámci práce je věnováno dvěma případovým studiím. 
Jsou zde představeny jednotlivé lokality, včetně historie, vývoje funkčního využití, památkové 
ochrany, ekologické zátěže, majetkoprávních vztahů a přístupu veřejnosti. Zkoumané areály 
jsou zde představeny velmi detailně, místy autorka však zachází až možná do přílišných 
podrobností. 

Práci by podle mého názoru prospělo o něco vyváženější zpracování prvního a druhého cíle. 
Je však nutné podotknout, že druhý cíl je daleko náročnější na zpracování, jelikož je založen 
na terénním šetření autorky. V rámci terénního výzkumu autorka prostřednictvím 
dotazníkového šetření oslovila 57 respondentů. Dotazník byl dle mého názoru sestaven 
dobře, autorka získaná data dokázala odpovídajícím způsobem vyhodnotit a interpretovat.

V závěru práce autorka shrnuje poznatky získané v empirické části práce.

Po formální a stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni. Práce je čtivá, logicky 
strukturovaná, vhodně doplněna grafickými prvky. Text je bez překlepů a jiných chyb.

Na závěr bych chtěla autorku práce poprosit o zodpovězení následujících otázek:

 Jaký vývoj zkoumaných areálů z hlediska funkčního využití by podle Vás byl pro tuto 
část města optimální?

 Jakým otázkám by bylo dle Vašeho názoru zajímavé či nezbytné se v rámci tohoto 
tématu věnovat do budoucna?

Předloženou bakalářskou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
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