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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Analýza diskursu tvorby veřejného prostoru v Praze   

Autor práce:  Zdeněk Hladík 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

V práci se objevují v omezené míře překlepy. Texty v některých grafických prvcích (obr. 6) by mohly 

být výraznější.  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou velmi aktuální – vztahuje se k tvorbě veřejného prostoru Prahy, kterou se snaží 

zachytit prostřednictvím analýzy diskurzu. Práce je proto příspěvkem jak ke geografické diskuzi o 

utváření/produkci prostoru, tak k aktuálním diskuzím o veřejném prostoru v Praze, které překračují 

rámec jednotlivých disciplín i akademické debaty. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretická část práce je na velmi vysoké úrovni a odráží se v ní dlouhodobá práce autora, jeho 

pečlivost a důslednost při ukotvení práce jak do sociálního konstruktivizmu jako epistemologického 

východiska, tak do probíhajících diskuzí o charakteru prostoru, veřejného vs. soukromého apod. 

Autor dokázal s pomocí literatury z různých disciplín problematizovat pojetí veřejného prostoru a 

zároveň poukázat na jeho klíčové /definiční znaky. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autor používá metodu diskurzivní analýzy, která je v české geografii stále poměrně nová. Metodika 

práce je důkladně popsána. Autor srovnává obsah oficiálního dokumentu Magistrátu hl. města Prahy 

s veřejným diskurzem odborných periodik, tištěných i internetových zdrojů, pozičních dokumentů 

různých aktérů apod. K diskuzi je způsob výběru těchto textů pomocí nástroje Google, zda byly 

zařazeny skutečně texty s největším vlivem na formování veřejného diskurzu.  
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

V analytické části práce autor vhodně aplikuje metody diskurzivní analýzy. Jak z analyzovaného 

oficiálního dokumentu, tak z veřejného diskurzu, dokáže autor zajímavým způsobem přiblížit a 

pomocí vhodných citací také ilustrovat hlavní významy a priority vyjadřované v textech. Oceňuji 

zejména srovnání textů a poukázání na některé významové odlišnosti. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr práce rozsáhle, ale poutavě, shrnuje hlavní zjištění práce a odpovídá na položené výzkumné 

otázky. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autor prokázal schopnost práce s literaturou, aplikace v české geografii poměrně nové metody i 

kritického vyhodnocování výsledků. Práce jednoznačně splňuje nároky kladené na tento typ prací, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Práce se zabývala prezentací tvorby veřejného prostoru ve vybraných dokumentech. Jakým 

způsobem by mohlo být sledováno a vyhodnocováno, zda budou konkrétní činy jednotlivých 

městských aktérů při tvorbě veřejného prostoru v souladu s určenou strategií? 
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