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Formulace východisek, záměrů a cílů práce a jejich naplnění 
Hlavním cílem diplomové práce tak, jak je v práci uveden je „identifikovat rozdíly ve 
vnímání staveb různých architektonických stylů a charakterizovat jejich roli při rozhodování o 
způsobu regenerace“. Jako případové lokality byly vybrány dva architektonicky odlišné 
urbanistické celky ve městě Ostrově, konkrétně areál barokních staveb a obytný komplex ve 
stylu socialistického realismu. Tento cíl je pak dále rozšířen o několik dílčích cílů 
formulovaných prostřednictvím výzkumných otázek. 
 
Diplomová práce se zabývá tématem, které je v současnosti méně často zpracováváno, 
přestože jeho význam nejen pro geografii je neoddiskutovatelný. Práce je rozdělena na 
teoretickou a praktickou část – případovou studii. Práce je zpracována na 128 stranách a 
využívá celkem 100 zdrojů, z nichž celá řada je cizojazyčných. Rozsah práce lze považovat za 
mírně nadstandardní, což zřejmě souvisí se skutečností, že práce je tematicky rozsáhlá od 
vnímání architektury až po hodnocení procesu regenerace. Možná by bývalo pro diplomovou 
práci stačilo zabývat se jen jedním z těchto témat, i když tato spolu úzce souvisí. 
 
Teoretická část práce je pečlivě zpracována a je poměrně rozsáhlá. Mj. je to ale dáno i tím, že 
na řadě míst se věnuje otázkám, které s cílem práce a formulovanými výzkumnými otázkami 
souvisí jen volně nebo okrajově (např. vyjmenovávání finančních nástrojů pro regeneraci 
objektů - str. 57 a následující). Stejně tak není s ohledem na cíl práce jasné, proč je podrobně 
popsán vlastní proces regenerace barokního areálu (str. 73 a násl.). Ačkoli jsou tyto údaje 
zajímavé, pro naplnění vlastního cíle práce jsou balastní. Naopak je třeba vyzvednout rozsah a 
způsob, jak jsou popsány použité výzkumné metody (str. 60 a dále). 
 
Praktická část tj. případová studie byla, jak již bylo uvedeno výše, zpracována na příkladu 
města Ostrova. Bohužel práce ne dostatečně zmiňuje, proč byl vybrán právě Ostrov. Zde je na 
místě otázka, proč, když diplomantka chtěla posuzovat rozdíly ve vnímání architektury mezi 
laiky a odborníky, zvolila tak malé místo, kde zjevně nebyl odborníků dostatek (což 
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znemožnilo např. zkoumání jejich postojů s ohledem na typ domu). V rámci Ostrova pak 
zkoumala zejména dva areály, a to barokní zámek a areál z období socialistického realismu. 
Aniž by to kde v práci uvedla, označuje soubor obytných domů jako „areál Sorela“, což je 
zavádějící, protože tento areál se tak nejmenuje. Rovněž tak chybí vysvětlení, že jako 
„Sorela“ jsou označovány právě stavby z období socialistického realismu obecně – tedy nejen 
v Ostrovu. Na str. 78 je pak uveden popis urbanistické kompozice tohoto areálu „Sorela“, 
který je evidentně převzatým textem, aniž by v práci byl uveden zdroj. 
 
Cílem poměrně rozsáhlé a pečlivě provedené analýzy dat získaných z dotazníkového šetření 
bylo identifikovat rozdíly ve vnímání hodnot architektonického dědictví mezi různými 
skupinami obyvatel města Ostrova, konkrétně mezi (1) odbornou a laickou veřejností a (2) 
mezi skupinami obyvatel města dle typu bydlení, a odhalit významy a hodnoty, které si 
obyvatelé spojují s vybranými stavbami postavenými v různých slozích. V rámci konkrétního 
šetření byli záměrně oslovováni především obyvatelé se středním a vysokoškolským 
vzděláním (viz obr. 8), a to jak autorka uvádí „jednak z důvodu lepší vypovídající hodnoty při 
srovnání laických obyvatel a odborníků, u nichž je vysokoškolské vzdělání (dosažené či 
„probíhající“) nutné, a jednak předpokládala, že obyvatelé s vyšším vzděláním mají větší 
šanci ovlivňovat způsob a průběh regenerace městského prostředí“. Otázkou je, zda takové 
omezení nezkreslilo významně získaná data. Z analýzy totiž kupodivu vyplývá, že kromě 
položky „ideologický“ není velký rozdíl ve vnímání vybraných objektů, což se týká i velmi 
malého rozdílu mezi vnímání mezi odborníky a laiky. Zde se opět vrací otázka, zda výběr 
odborníků byl realizován smysluplně, zda totiž z větší části nejde jen o „poučené laiky“, 
jejichž životní postoje a názory se jen málo liší od laiků vzdělaných v jiných oborech. 
 
Cíl práce byl v zásadě naplněn, i když celá řada závěrů sklouzla k takové míře obecnosti, že 
zakryla skutečné konkrétní výsledky vlastního rozsáhlého výzkumu diplomantky. Vedle toho 
diplomantka uvádí, že „pro jednoznačné potvrzení a konkretizaci role vnímání v rozhodování 
o regeneraci by bylo třeba dalšího a podrobnějšího výzkumu“ (str. 120) je tedy otázkou, proč 
si nestanovila cíl, který by byl v dané diplomové práci reálně splnitelný. Problémem je pak, že 
z práce „vyplývají“ poznatky, které jsou ale obecně známé např. rozpory mezi názory/zájmy 
památkové ochrany a majitelů nemovitostí. Stejně je tomu u faktorů ovlivňujících regeneraci 
městského prostředí, kde diplomantka na základě rozsáhlých analýz zjišťuje obecně známé 
skutečnosti např. „že ústředním či zprostředkujícím faktorem regenerace jsou v případě 
Ostrova rozhodnutí orgánů města“ (str. 105) nebo dále, že „finance hrají hlavní roli při volbě 
způsobu regenerace i při výběru stavební firmy“ (str. 108) nebo, že „nejviditelnějším 
projevem regenerace je změna vnějšího vzhledu stavby, která se většinou projeví ve vnímání 
nejsilněji“(str. 110). Těmito poněkud banálními závěry diplomantka strhává význam svých 
rozsáhlých a hloubkově provedených analýz. Diplomová práce tak připomíná reminiscenci na 
Musilovu práci Lidé a sídliště1 (která kupodivu není v použité literatuře zmiňována), bez toho 
ale, aby přinesla nové poznatky a závěry. V závěru diplomantka sama přiznává, že „v rámci 
empirické části práce byly provedeny dva výzkumy, které se prolínaly jen z části, a nalezení 
přímé souvislosti mezi lidským vnímáním a jednáním je tak obtížnější než při cíleně 
zaměřeném výzkumu“ (str. 110). Je tedy otázkou, proč tedy tento cíleně zaměřený výzkum 
neudělala. 

                                                           
1 MUSIL, Jiří aj. Lidé a sídliště. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 333 s. Členská knižnice / Nakl. Svoboda 
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Z dílčích připomínek, pak dávám ke zvážení, proč v postojích vedení města diplomantka 
nezohlednila politickou příslušnost starosty (aktuálně starosta za ČSSD), která jistě jeho 
postoje k socialistické minulosti ovlivňuje. V závěru práce je obecně politická motivace 
zmíněna, nevychází však z žádného zkoumání. V rámci obhajoby proto doporučuji, aby se 
diplomantka pokusila vyjádřit konkrétněji k možnému ovlivnění názorů vedení města Ostrova 
– starosty s ohledem na jeho politické motivace resp. se zamyslela, zda by obdobné názory 
bylo možno předpokládat např. u politika z řad KDU-ČSL. 
 
Formální úprava diplomové práce 
Po formální stránce je třeba upozornit, že v práci se vyskytuje řada formulací v 1. osobě 
jednotného čísla tzv. „Ich forma“, která není v tomto typu práce považována za přípustnou 
(např. str. 12 a mnoho dalších – „předpokládám“, „očekávám“ …lépe by asi bylo formulovat 
jako „ lze předpokládat“, „lze očekávat“ atd.). Práce rovněž obsahuje drobné stylistické a 
jazykové nepřesnosti např. na str. 18 na sebe nenavazují 1. a 2. odstavec, na str. 24 je anglicky 
uvedený citát, aniž ne patrné proč a který je bez souvislosti s ostatním textem, obdobně česky 
na str. 46 ... Za nevhodné lze rovněž považovat užívání minulého času v úvodu práce „byly 
zjišťovány“, „byly sbírány“ (str. 11). Po formální stránce lze rovněž považovat za sporné 
uvedení resumé (počet a popis jednotlivých kapitol práce) v části „Úvod“. 
 
Celkové hodnocení  
 I přes výše uvedené připomínky a náměty k diskusi považuji práci za kvalitně 
zpracovanou s nadstandardním rozsahem a doporučuji ji k obhajob ě. 
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