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Diplomová práce Olgy Srstkové se zabývá vysoce aktuálním tématem proměn bývalých průmyslových
čtvrtí na místa zaměřená na kulturní produkci a spotřebu. Autorka se konkrétně zabývá částí MČ Praha
7, konkrétně oblastí dolních Holešovic. MČ Praha 7 sama vytvořila koncepci rozvoje kulturních aktivit
na svém území (Art District 7), což poskytuje jeden ze specifických kontextů diplomové práce.
Empirické jádro však spočívá v dlouhodobém terénním výzkumu (2016-18) zaměřeném na tři kulturní
projekty v této oblasti, které byly v práci v rámci anonymizace označeny jako Kavárna, Hala a Divadlo.
Na základě rozhovorů s klíčovými aktéry těchto projektů i prostřednictvím opakovaného
etnografického pozorování v lokalitách autorka dospívá k relevantním závěrům o režimu jejich
fungování. Ukazuje zejména různorodou míru oddělení všech tří projektů od místní komunity, stejně
jako výrazně odlišný přístup ke kultuře jako oblasti produkce či segmentu trhu, i ke kulturní politice
města či městské části.

Hlavní těžiště práce spatřuji v její druhé polovině, kde autorka představuje zjištění založená na výše
zmíněném terénním výzkumu. Tato část přináší významné a podložené postřehy o (různorodém)
fungování kulturních aktérů, jejich vztahu ke kulturní politice města a MČ, ale i ke způsobu provozu a
klíčových hodnotách sledovaných jejich provozovateli. Oproti tomu první polovina textu je v mnohém
rozpačitá a nedotažená. S tím je spojená i poměrně neprůhledná struktura textu, která se do značné
míry projevuje i v rozporu mezi nejcennějšími prvky práce, a poněkud zavádějící deklarací jejího
záměru (kulturní politika městské části).
Nejdříve tedy k oněm problematickým momentům. V diskuzi teoretických východisek se autorka opírá
o relevantní příspěvky, které tematizují otázku kultury či kulturního rozvoje v kontextu současných
měst. Zároveň ale vedle sebe bez další diskuze klade obtížně integrovatelné přístupy, jako je Floridova
kreativní třída, kritická studia gentrifikace či výzkumy Sharon Zukin. V rámci teoretického ukotvení
výzkumu mimo jiné není jasné, zda „kreativita“ jako koncept je předmětem empirického zkoumání (jak
aktéři v městském prostoru používají toto slovo pro formulaci, vztahování se a utváření politiky
v širokém slova smyslu), nebo zda se o něj autorka chce opírat jako o součást teoretických východisek
(viz str. 21). Podobně, pojem gentrifikace je pro samotnou práci velmi důležitý, přitom jeho teoretické
rozpracování je velmi zjednodušující (str. 24) a nepřesné. Snaha přisoudit různým přístup k tomuto jevu
jasnou oborovou příslušnost (ekonom, sociolog, antropolog) je zavádějící. Oborové rozdíly nejsou
klíčem k porozumění různým interpretacím a modelům gentrifikace (ostatně i pokud bychom měli být
formálně přesní, Zukin je socioložka). Převedení problému na rozdíl mezí kvantitativní a kvalitativní
metodologií také neodpovídá podstatě diskuze. Podobně rozpačitý dojem lze mít i z kapitoly 4.4, ve
které je poměrně zavádějícím způsobem přeložena pasáž ze Zukin, a zároveň je zde poněkud
nesrozumitelně vložen screenshot z analytického softwaru.
Není jasné, o co přesně se opírá popis kulturního rozvoje Holešovic, zvláště v momentě kdy čtenáře
znejistí několik faktických nepřesností (str. 18). Původní Trafačka nebyla přímo v místě současného OC
Harfa, ale vedle něj, Cross Club nemohl doplnit nové kulturní dominanty, když na svém místě působí
již od roku 2002. Bylo by také zajímavé vědět, o co se opírá konstatování, že se kulturní aktéři stěhovali
do Holešovic za výhodnějšími podmínkami pro provoz a náklady (tamtéž). Myslím, že tomu tak klidně
mohlo být, ale odkud to víme?

V teoretické i empirické rovině je nepochybně slabším článkem práce otázka kulturní politiky města,
respektive to, co je obsaženo v momentech, kdy se text zabývá či vyjadřuje ke koncepci Art District 7.
V této rovině vidím několik problematických bodů. V první řadě práce neobsahuje dostatečný rámec
pro uchopení problematiky městských politik, tématu, které je zavedené, rozpracované a bohaté na
nejrůznější příspěvky, a to jak v oblasti rozvoje kultury (arts management apod.), tak v oblasti rozvoje
města. Tyto oblasti studia mají i své kritické směry, které by ale bylo nutné náležitě zakomponovat do
práce tak, aby jakákoliv diskuze Art District 7 mohla být relevantně vztažená k existujícím zkušenostem
či známou kritikou. Nemyslím, že uvedené zprostředkování diskuze, které se v jádru točí kolem
problematiky významu a užívaní slova „kreativní“ v českém kontextu, nemůže dostatečně hlubší
diskuzi této problematiky nahradit.
Stejně tak i v empirické rovině je otázka politiky města zpracovaná neúplně (kapitole 6 a začátku
kapitoly 7). Analýza realizace a dopadů politiky AD 7 na konkrétní dění a situaci v městské části je
značně poddimenzovaná a v zásadě zpochybňuje relevanci jakýchkoliv závěrů, které by na základě
představených dat z výzkumu o tomto projektu chtěla autorka učinit. Podobně lze pouze obtížně
organicky zařadit analýzu noviny Hobulet do zbývající části práce.
Posledním bodem, který působí poněkud rozpačitě je anonymizace tří terénů/zkoumaných aktérů,
které jsou v práci velmi detailně rozebírány. V první řadě je zřejmé, že kdokoliv, kdo má alespoň
elementární povědomí o současné kulturní sféře v Praze, tyto výrazné aktéry prakticky okamžitě
identifikuje. Kdo by snad váhal, ten může po několika kontextuálních popisech (fotografie, mapy atd.)
velice rychle nabýt jistoty. Je potom otázka, jakou roli použitá anonymizace vlastně může plnit.
V zásadě zabrání pouze objevení práce v rámci fulltextového vyhledávání (kromě opomenutého názvu
na str. 78), což je určitě důležité, ale v tomto také rozsah anonymity končí. Druhý relevantní důvod
může být v určitém manévru zabstraktnění závěrů, tj. že použitá označení umožní znalému čtenáři
přestat uvažovat o jednotlivých projektech jako o těch konkrétních, ale jako o určitém případu
obecnějšího principu. Tak to ale autorka nedeklaruje a nevím, zda je to její záměr. Každopádně je
zapotřebí akceptovat, že obhájená diplomová práce bude elektronicky dostupná právě v této podobě
a většina čtenářů dokáže projekty velice jednoduše identifikovat. Mimochodem, na str. 48 je také
úryvek z rozhovoru, kde produkční přímo hovoří o něčem, co žádá, aby nebylo zveřejněno!
Na závěr se chci nicméně věnovat především kladům, které myslím stojí za jasné zvýraznění. Jak jsem
již zmiňoval, za nejpřínosnější a nejdůležitější část práce považuji provedený výzkum tří kulturních
projektů. Zde se autorce daří zprostředkovat unikátní vhled do strategií, vymezování se i sebereflexi
významných aktérů pražské kulturní scény, a přitom zachytit i určitou základní časovou dynamiku a
vývoj. Skrz výpovědi klíčových osob i přímé pozorování v terénu se daří hodnověrně rekonstruovat
režim fungování jednotlivých podniků, přičemž se ukazuje jejich odlišný vztah k okolnímu prostředí,
odlišná estetická kritéria a nároky na způsoby „autenticity“ vlastní produkce, i odlišný vztah
k ekonomickým kritériím zisku. Ukazuje se, že ohledy na lokální komunity mohou být potlačeny jak
ekonomickými kritérii zisku (Kavárna), tak estetickými kritérii kulturní autenticity (Hala). Divadlo má
nejblíže ke komplexnějšímu zatažení společenských aspektů do kulturní produkce, byť autorka také
identifikuje výrazný deficit v komunikaci s místní komunitou.
Tento bod, tedy kritická analýza toho, jak zkoumané kulturní projekty ne-komunikují s místní
komunitou, si žádá delší zastavení. Myslím, že výsledky do značné míry nastavují zrcadlo
potlačovanému napětí mezi estetickými a uměleckými požadavky alternativní (v nejrůznějším slova
smyslu) kultury a kulturním mainstreamem městských obyvatel. Zároveň bych se ale hlouběji zamyslel
nad tím, co je vlastně ona imaginární „místní komunita“, kterou projekty podle autorky tolik ignorují.

Dává smysl o ní takto v rámci proměnlivého městského prostoru opravdu mluvit? Jak má být
vymezena? Musí Divadlo hrát pro stánkaře tržnice (protože jsou v bezprostředním okolí) a proč by
nestačily akce pro širší okolí (pokud takové jsou)?
Myslím, že by bylo také vhodné otevřít diskuzi o tom, nakolik lze ještě v dnešní době chápat tento typ
kulturních projektů jako „pionýrské“ či gentrifikaci „první vlny“. V dnešní době je již rozvoj kulturního
projektů v oblasti bývalých průmyslových areálu, potažmo gentrifikace bývalých dělnických čtvrtí,
známým fenoménem nejen v oblasti akademického studia města, ale samozřejmě i v oblasti kulturní
produkce i širší veřejnosti. Mluví se tak o tom, že gentrifikační procesy již často nevyrůstají „přirozeně“
z neplánovaného vývoje, ale jsou zcela vědomě reflektovány, rozvíjeny a anticpiovány nejen kulturními
podnikateli (ostatně viz Kavárna), ale i developery a dalšími silnými aktéry rozvoje města. Ostatně,
tvrzení, že v návaznosti na kulturní rozvoj přichází developeři (str. 44) je obzvláště v kontextu dolních
Holešovic zcela nesmyslné. Plánování investic do těchto lokalit developery značně předcházelo
popisovanému kulturními rozvoji, a rozhodně nebylo motivováno kulturní atraktivitou lokality, ale
obecně výhodnými podmínkami (blízkost centra, rozsáhlé volné brownfields, blízkost řeky apod.).

Shrnuto, výzkum představený v obhajované diplomové práci přináší relevantní poznatky o fungování
současných progresivních kulturních projektů v kontextu rozvíjející se bývalé průmyslové čtvrti.
Samotný text vykazuje určité nedostatky, zejména co se týče uspořádání, přehlednosti a
systematičnosti teoretických východisek. Stejně tak považuji některé části za nadbytečné, respektive
s ohledem na rozsah a možnosti diplomové práce nutně nedostatečně zpracované. Nicméně to, co je
jádrem vlastního terénního výzkumu – tedy režimy fungování tří kulturních projektů – přináší dobře
podložené, přesvědčivé a adekvátně zpracované poznatky. Z tohoto důvodu práci doporučuji
k obhajobě.

V Praze dne 30. 5. 2019
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