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Olga Srstková se ve své diplomní práci věnuje proměnám městské části Praha 7, které souvisí
s cílenou snahou městského zastupitelstva o rozvoj města prostřednictvím realizace
konceptu „kreativních měst“. Sledovala specificky interakci mezi projektem „Art District 7“ a
třemi konkrétními kulturními aktéry (Hala, Kavárna, Divadlo), kteří se usadili v oblasti dolních
Holešovic, a snažila se analyzovat, jak a nakolik naplňují nebo nenaplňují tyto subjekty vize,
obsažené v deklarované kulturní politice Prahy 7.
Práce nejprve představuje koncept kreativních měst a kreativního průmyslu, poté se věnuje
dějinám Prahy 7 a snaží se pojmenovat, v jakých historicky utvářených podmínkách je projekt
Art District 7 realizován. Ačkoli se někdy uchyluje k poněkud velkým zkratkám, vykresluje
plastický a srozumitelný obraz jí zkoumané oblasti dolních Holešovic, který umožňuje lépe
chápat procesy, popisované v analytické části.
Teoretická část shrnuje základní koncepty, s nimiž autorka pracuje (teorie prostoru, právo na
město, autenticita, gentrifikace, kreativní třída). Není vždy úplně jasné, jak Olga mnohdy
nekompatibilní teorie propojuje (Zukin - Florida), protože text místy ztrácí jasnou strukturu a
nepředkládá dobře argumentovaný kritický výklad jednotlivých konceptů. Především pojmy
kreativní třídy a kreativního průmyslu (zpracovávané též v druhé kapitole textu) mnohdy
oscilují mezi kategorií analytickou a analyzovanou, což je častý, nicméně přesto
problematický aspekt řady kvalifikačních prací. Autorka následně některé koncepty aplikuje
poněkud mechanicky (např. identifikace některých analyzovaných aktérů jako „space
pioneers“ je zřejmě v kontextu dolních Holešovic po roce 2016 zjednodušující, jakkoli je
evidentní, že mezi jednotlivými zkoumanými subjekty existují jasné rozdíly). Na druhou
stranu bych ale chtěla ocenit její tvůrčí přístup, v němž propojuje různé teoretické rámce,
disciplíny i akcenty a vedena svou terénní zkušeností se snaží najít takové koncepty, které by
jí nejlépe umožnily analyzovat data, která během svého výzkumu vytvořila. Především diskusi
pojmu/konceptu „kreativity“ a různých forem její přítomnosti ve zkoumaném terénu
považuji za velice zajímavou.
V kapitole k metodologii výzkumu autorka jasně popisuje metodologické postupy –
pozorování, rozhovory, analýzu dokumentů a online zdrojů. Největším oříškem byla
anonymizace zkoumaných aktérů, kteří v průběhu výzkumu nebyli zcela jednoznační a

srozumitelní ohledně svých požadavků. Autorka se tedy pokusila zkoumané subjekty
anonymizovat – ovšem vzhledem ke specifičnosti celé situace bylo v podstatě nemožné
napsat smysluplnou práci tak, aby nebyli pro kohokoli, kdo tuto oblast zná, identifikovatelní.
Mám za to, že tento problém mohl být pojednán v textu o něco detailněji.
Po představení projektu Art District 7 a jeho cílů následuje vlastní analytická část, rozdělená
na tři velké celky: komunita – prostor – art. To je nejsilnější část práce, kde Olga prokazuje
opravdu detailní znalost terénu, vhled to vztahů jednotlivých aktérů a díky dlouhodobému
výzkumu, který trval dva roky, dokonce zachytila i proměny strategií a sebepojetí
jednotlivých zkoumaných subjektů. Vzhledem k tomu, že na tomto poli zatím neexistují v ČR
podobné etnografické studie, považuji právě tento vhled za největší přínos předložené práce.
Autorka ukazuje, jak se představy politických proponentů projektu Art District 7 nepotkávají
s realitou a praxí jednotlivých kulturních aktérů. Nejlépe je to vidět na analýze komunitního a
uměleckého rozměru projektů: jakkoli se všechny analyzované subjekty různou měrou a
v různých okamžicích odvolávají na komunitní diskurz, propagovaný Art Districtem,
neobracejí se k místním obyvatelům (které autorka poněkud samozřejmě za komunitu
považuje, byť v přísném smyslu žádnou komunitu tvořit nemusí), ale vycházejí spíše z potřeb
společenství, které se kolem těchto subjektů pohybuje a nemusí být vůbec místní. Podobně
ukazuje obrovský rozptyl chápání toho, co je „kreativita“ a umění, pro koho umění vlastně je
a jaká je jeho funkce ve veřejném prostoru, což ve svém důsledku vede opět k rozchodu mezi
politikou a záměrem městské části a praxí jednotlivých kulturních aktérů. Analýza tedy
odhaluje, že zde vznikají spíše „izolované umělecké ostrovy“ (s. 89) než s lokálním
prostředím ústrojně propojená umělecká a kreativní scéna, kterou by si zde přála místní
politická reprezentace; v závěru autorka rovněž naznačuje, jaké by mohly být příčiny
takového rozchodu představ projektu AD7 a reality (nejasná pozice a závaznost
strategického dokumentu/projektu AD7). Analytická část není bohužel vždy úplně přehledná
a některé argumenty nejsou opřeny o explicitní terénní data, ale spíše o autorčino intuitivní
rozumění určitým procesům, nicméně i přesto nabízí, jak již bylo řečeno, hluboký vhled do
dění ve studované lokalitě. Celý výklad je pak doplněn řadou obrazovaného materiálu, což je
v práci o městském prostoru velice vhodné a zvyšuje to atraktivitu textu.
Na závěr bych chtěla být trochu osobní. Olga Srstková se výzkumu věnovala s intenzitou,
která není vůbec běžná. O jejím bádání jsme mnohokrát hovořily, nalézala stále nové
podněty a inspirace, sledovala každou novou linii, která se v terénu objevila. Tento zápal
zasluhuje z mé pozice vedoucí práce velké ocenění; jeho důsledkem je opravdu vynikající
znalost terénu. Toto ponoření se ovšem následně projevilo i v tom, že bylo pro Olgu
nesnadné získat dostatečný odstup při analýze vytvořených dat, takže text není úplně
přehledný a zcela jasně strukturovaný.
Po formální stránce má práce určité nedostatky (obsah není standardně zformátován,
podobně jako seznam literatury), v textu se objevují pravopisné chyby.

Celkově nabízí předkládaná práce unikátní, rozsáhlý a podrobný vhled do zkoumaného
prostředí. Na druhou stranu je ale poněkud slabší z hlediska uplatnění teorie při analýze a
z hlediska celkové strukturace a argumentace textu. Práci tedy doporučuji k obhajobě a
navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou.
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