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Posudek vedoucí diplomové práce 

Adam Kittl si zvolil téma, které je dnes součástí většiny studií, orientovaných na popis a 
kritickou analýzu radikálních změn, k nimž dochází v moderních, tzv. technologicky 
vyspělých společnostech. Týká se to autorů a prací, ve kterých jsou změny posuzovány 
z perspektivy evolučně utvořených základů kultury, kam patří i určitý archetyp prostoru, 
jenž vyjadřuje a zároveň spoluvytváří vztahový rámec lidského života, od vztahů k přírodě, 
přes vztahy sociální až po vztahy k celku světa. Charakter a rozmanitost prostorů pak slouží 
jako jedno z podstatných kritérií pro hodnocení pozitivních i negativních znaků, jevů a 
trendů, které jsou vlastní různým historickým obdobím a konkrétním společnostem. 

K pozitivním jevům se přitom vždy řadí existence prostorů, které jsou utvářeny pro 
praktické potřeby, ovšem tak, že neignorují zmíněný archetyp. S pomocí tohoto výkladového 
schématu lze také věcněji posoudit, zda stávající procesy a jejich produkty vyvolávají 
změny odpovídají dynamice vývoje, nebo jsou natolik radikální, že nejde o přirozenou 
změnu, ale o rozvrat všech podstatných vazeb, které jsou podmínkou k tomu, aby 
sociokulturní systémy skutečně jako systémy "žily". 

Tento úvod k hodnocení předložené práce uvádím proto, aby bylo zřejmé, že 
diplomant sice v práci prezentuje svůj jednoznačně kritický postoj vůči "kvalitě života" 
v naší současnosti, ale text nemá charakter povrchní módní kritiky. A. Kittl se zabývá jedním 
konkrétním tématem, veřejnými prostranstvími, která tvořila součást kompozice lidských 
sídel po většinu doby jejich existence. Porovnává je s plochami, které byly sice 
vyprojektované a vybudované rovněž jako veřejná prostranství, ovšem nejen že tuto funkci 
neplní, spíše naopak přispívají k nepřehledné anonymitě i k oslabování sociálních kontaktů. 

Práce je uvedena přehledem odborné literatury a obsahovým vymezením pojmů, 
s nimiž se v celém textu pracuje. Odtud autor přechází k charakteristice rozmanitých 
veřejných prostorů - od veřejných prostranství evropských sídel až po místa evropské tradici 
vzdálená. Zde A. Kittl využil jednak některé informace, které získal při účasti na konferenci 
konané v říjnu r. 2006 pod názvem "Towards carfree cities IV." v Bogotě, především ale 
vychází z osobních poznatků, kdy jako poučený a vnímavý pozorovatel cestoval po Jižní 
Americe. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná "virtuálnímu prostoru" internetu a 
negativním důsledkům přesunu od "domova v realitě" k "domovu virtuálnímu". 

Ve druhé polovině diplomové práce prezentuje její autor jeden konkrétní příklad 
problematického veřejného prostoru - prostranství u stanice metra Budějovická a 
Budějovické náměstí v Praze 4. Využívá přitom výsledky realizace projektu revitalizace 
tohoto prostranství, který je součástí nadačních projektů "Partnerství pro veřejná 
prostranství", na nichž se diplomant podílí. Do textu je zahrnut popis fyzických změn, ke 
kterým na tomto území v zájmu jeho "humanizace" došlo, dále příprava, průběh a výsledky 
ankety uskutečněné sdružením "Partnerství pro Budějovické náměstí" mezi "uživateli 
tohoto prostoru" (viz s. 55), a konečně informace o spoluráci sdružení s gymnáziem 
Budějovická. 



V poslední kapitole A. Kittl popisuje, jak se utvářely jeho vztahy k osobitým místům 
s géniem loci a dokumentuje tím jak osobní zaujetí tématem, tak zejména skutečnost, že 
přesně ví, o čem píše. 

Předložená práce je zdařilou studií se zřetelným autorským rukopisem i jasně 

formulovanými názory. Přes celkově kladné hodnocení mám určité výhrady k tomu, jak 
diplomant směřuje svou kritiku k obyvatelům a uživatelům "veřejných prostoru". V průběhu 
obhajoby by proto měl vysvětlit, v čem vidí hlavní zdroje soudobé "tvářnosti" míst, o nichž 
bych si já dovolila tvrdit, že jsou spíše produktem víry v neomylnost expertů, kteří si zájmem 
veřejnosti nemíní svou práci komplikovat. Podrobněji, než je tomu v předloženém textu, by 
měl rovněž vysvětlit "tajemství" génia loci míst zdánlivě spontánně rostlých a míst 
vznikaj ÍCÍch na základě technických plánů. 
Závěr: Diplomová práce Adama Kittla odpovídá požadavkům na diplomové práce kladeným 
a představuje dobrý základ pro jeho další odbornou činnost. Doporučuji k obhajobě. 

Návrh hodnocení: výborně V Praze, 2J . .1edpa 2007 
PhDr Jit~~ ~6vá, CSc. 
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