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Diplomant zvolil téma dnes svrchovaně aktuální a i u nás relativně 
frekventované. Toto konstatování sice zakládá jeden z bodů pozitivního hod
nocení předložené práce, neznamená ale automaticky vysokou míru a úro
veň předpracování tématu. Skutečně relevantní literatura se u nás omezuje 
na několik překladových titulů. Nelze ale souhlasit s diplomantovým tvrzením 
o jakémsi "zmrazení zájmu o veřejný prostor obecně" (s. 28). Aktuální počet 
soutěží, projektů a realizací to rozhodně nedokládá, naopak se domnívám, že 
nabídka nových a upravených veřejných prostor dnes vysoce převyšuje po
ptávku skutečného veřejného života a vykazuje již inflační rysy. Zájem o pro
blematiku dokládá ostatně i frekvence, s níž se objevuje v posledních letech 
jako téma diplomových prací na našem oboru. 

Na rozdíl například od nedávné diplomové a rigorózní práce kolegyně 
Zuzany Krykorkové rezignoval Adam Kittl na teoretickou fundaci. Neliší se vý
chodisky, ale opírá se převážně o autory, jejichž teoretická produkce zůstává 
uvnitř architektury jako její složka programová a popularizační, především 
o české překlady knih Léona Kriera Architecture - Choice or Fatea 
Christophera Daye Spirit and Place. Nevytýkal bych to diplomantovi 
principiálně, kdyby nedostatečná teoretická a kulturněhistorická fundace 
nepoznamenala kvalitu textu. Kategorie místa je vymezena relativně 
dostatečně, také koncept kvalitního místa slibuje, že bude efektivně 
fungovat. Diplomant ale v dalším textu nezúročí ani tuto teoretickou přípravu. 

Nedostatečná fundace vyvstane i v detailech: Namátkou například 
rastr, jímž diplomant vykládá vývoj urbanismu v pouhých dvou uzlových bo
dech, vzniku urbanismu v renesanci a nástupu funkcionalismu kolem roku 
1930, je příliš hrubý i pro daný účel. V této souvislosti nápadně vyvstává, že 
v bibliografii chybí jakákoliv literatura k dějinám urbanismu a urbanistické teo
rie. Není to jediný prostor vakua: I při letmém pohledu na seznam použité li
teratury citelně absentují dvě jména: Emanuel Hruška a Jiří Hrůza. Také soubor 
tří studií Pavla Halíka, Petra Kratochvíla a Otakara Nového Architektura 
a město (Praha 1996) bych ve vztahu k k tématu považoval přímo za povinné, 
a to tím spíše, že z domácí produkce právě tento titul nejinspirativněji 
zprostředkuje mezi teorií architektury a teorií kultury. Podobně je nemyslitelné, 
aby diplomant, zařadil-Ii do své práce kapitolu IV., ignoroval i nejzákladnější 
literaturu v češtině, soubory uspořádané Janou Tichou Architektura na prahu 
informačního věku (praha 2001) a Praha v informačním věku (Praha 2006) 
a překlad knihy Williama J. Mitchella e-topia: život ve městě trochu jinak 
(praha 2004). 

Práce je psána lehkou rukou, což může být čtenářsky vděčné, nezna
menat to zároveň, že text příliš klouže po povrchu a jeho nekomplikovanost 
syntaktická indikuje nekomplikovanost myšlenkovou. Rozhodně se nedokážu 



smířit se zkratkovitostí toho typu, který diplomant názorně demonstruje napří
klad v kapitole VI. 3 (s. 65 - 66): Na Svitavském náměstí byly provedeny jakési 
estetické korekce s pomocí vegetační clony, plocha předlážděna a dopl
něna o kašnu. Výsledkem je, že náměstí "se opět stalo místem, které žije 52 
týdnů v roce" (s. 66). Chápu výhodnost této víry pro hladký tok peněz mezi 
komunální politikou a ekonomikou a mezi veřejným a privátním a pro sebe
propagaci lokálních politických elit. Nechápu ale, proč tuto naivní víru 
v ozdobnictví markýrující reálně nepřítomný veřejný život sdílí bez stopy kritič
nosti a snahy o přístup jakkoli analytický také kulturolog uzavírající diplomovou 
prací na dané téma své studium. 

Nechci se pouštět do podrobnějších polemik. Pro diplomanta je před
mět jeho textu zároveň prostředím jeho pracovní aktivity a těžko by se mi od
dělovaly jeho přístupy a postupy od přístupů a postupů Nadace Partnerství, 
vůči nimž mám vážné kritické výhrady. Deskriptivnost a důsledné míjení témat, 
která jsou právě pro kulturologické uchopení problematiky veřejného prostoru 
svrchovaně zajímavá, je ale, žel, jednou z nejnápadnějších charakteristik 
předložené práce. Jemnější poznání vztahu mezi hmotným a sociálním pro
středím si tak diplomant uzavřel konstatováním několika mechanických va
zeb, které se s oblibou píší do jednoduchých metodik. Situuje-Ii tak autor svou 
převažující pozici "na objektivní půdě vědy" (s. 69), nedostál jí. O vztazích 
mezi hmotným a sociálním toho přeci jen věda i na materiálu veřejného pro
storu ví víc. 

Je mi velmi sympatické závěrečné přepnutí do subjektivní roviny, pro
tože plně sdílím diplomantovo přesvědčení o nevyčerpatelnosti subtilních 
kvalit míst ryze objektivními prostředky. Škoda jen, že například velmi citlivá 
reflexe zániku veřejného života konkrétní české vesnice zůstala nevyužita pro 
celek práce, stejně jako postřehy z míst v zahraničí. Ty jsou, žel, místy poněkud 
příliš "turistické" a formulované jazykem bližším týdeníkové žurnalistice. Obě 
pasáže, v nichž autor zpracovává to, co zná z ciziny z autopsie, se nabízely ke 
komparaci s naším kulturním prostorem. Komparace neabsentuje zcela, ale 
její výsledek by se dal shrnout do jednoduchého konstatování: Jinde je to jiné. 

Cennou součástí práce je její obrazová příloha, která není obvyklým 
ilustračním apendixem, ale autor si kvalitními fotografiemi otevřel další inter
pretační rovinu. Stranou ponechávám drobné nedostatky formální, které ve
směs padají na vrub nevhodnému systému bibliografických odkazů (několik 
zkrácených odkazů v textu nemá svůj "protějšek" v plném odkazu 
v bibliografii). 

Podprůměrná práce nedostála především zvolené sociokulturní 
perspektivě, manifestované tak jen titulem. Diplomant nedokázal využít 
cenné autopsie, otevřené zahraničními cestami a osobním podílem na pro
jektu Partnerství pro veřejná prostranství, jinak, než k prosté deskripci. Elemen
tární kritéria diplomové práce nicméně předložený text splňuje a dovoluje mi 
jej s uvedenými výhradami doporučit k obhajobě. 

/;fJJj'; ft.···· .}' x./ xU.·wk-J r .~.. ··!1 I -

, \ I 'J 
V Praze 24. 1. 2007 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


