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Diplomová práce Martiny Jílkové se věnuje dvěma vzájemně propojeným tématům: vnímání 

hodnot architektury a regeneraci významných městských památek. Skrze především 

v humanistické geografii rozvíjený koncept místa, tak propojuje oblast geografie s oblastí 

architektury a oba obory tak rozvíjí. S identitou místa a vztahem člověka k místům je 

v empirické rovině pracováno spíše ojediněle, proto považuji práci za přínosnou také v tomto 

ohledu. Diplomová práce je dobře strukturovaná, jednotlivé části na sebe navazují, výzkumné 

otázky položené v úvodu jsou všechny uspokojivě zodpovězeny.  

Teoretická kapitola rozvíjí především koncept místa, neomezuje se však pouze na něj, ale 

zasazuje ho do širšího rámce vztahu člověka a prostředí a zároveň ho diskutuje ve vztahu 

k architektuře a kulturnímu dědictví. Trochu odtrženě pak působí kapitola o institucionálních 

aspektech regenerace, nicméně návaznost na cíle práce je zřejmá. Autorka využívá široké 

spektrum české i zahraniční literatury a pracuje s ní na velmi dobré úrovni. 

Metodický postup je dobře zvolený i vysvětlený. Autorka využívá kromě jiného také metodu 

sémantického diferenciálu, jejíž užití není v geografii časté a může být inspirativní pro další 

práce podobného typu. Ocenit lze také zpracování rozhovorů pomocí kódování. Počet 

respondentů dotazníkového šetření i rozhovorů považuji za dostatečný.  

Stěžejní část práce představuje empirická kapitola. Popis studované lokality, který tuto část 

uvádí, mohl být stručnější. Zbylé dvě části pak považuji za velice zdařilé a přinášející nové a 

zajímavé poznatky. První vychází z dotazníkového šetření mezi obyvateli města Ostrova a 

ukazuje rozdíly ve vnímání barokní a socialisticko-realistické architektury, které ač jsou 

očekávatelné, potvrzují vliv jiných než pouze estetických faktorů a zároveň kolektivního vědomí 

na individuální vnímání míst. Toto zjištění vzbuzuje otázky vztahující se k rozvoji měst a regionů 

nejen z hlediska architektury. Druhá část je pak výsledkem rozhovorů s důležitými aktéry 

regenerace města a snaží se podchytit jejich přístupy k regeneraci a zhodnotit všechny 

důležité faktory, které mají vliv na úspěch/neúspěch regenerace. Výsledky ukazují na složitý 

proces vyjednávání a kompromisů při rozhodování o důležitých městských proměnách. Role 

vnímání v tomto rozhodování je těžko určitelná, i když podle mého názoru je zřejmá. Autorka 

je v hodnocení opatrnější a protože její výsledky nejsou toto schopny zcela potvrdit, nabízí 



nápady pro navazující výzkum, který by na danou otázku mohl dát lepší odpověď. Nebojí se 

však možnosti a omezení vztahu vnímání a regenerace diskutovat. Autorka si je dobře vědoma 

problematických stránek svého šetření, mezi které patří například zobecňování vnímání dvou 

konkrétních památek na celá historické období či multipodmíněnost vnímání, kterou nelze 

podchytit, a vše v práci diskutuje. Kritika k vlastním výsledkům je patrná v celé práci a zvyšuje 

její kvalitu.  

Práce je na vysoké úrovni po odborné, stylistické a jazykové i formální stránce. Autorka 

pracovala samostatně a prokázala schopnost vědecké práce.  

Diplomovou práci Martiny Jílkové doporučuji k úspěšnému obhájení.  
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