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Cílem magisterské práce Světly Zelendovébylo ana|yzovat býovou výstavbu po roce 1990

na územi PraŽského metropolitního regionu a zhodnotit její dopady na sociálně prostorovou

strukturu čtvrtí. Vprvní části práce se autorka zabyvá vyvojem bytové výstavby zhlediska

lrrtenzity, charakteru a rozmístění. Druhou část práce tvoří případové studie čtyř vybraných

lokalit v Praze' Po formální a stylistické stránce považuji práci za velmi dobře zvládnutou.

Práce je přehledně a logicky strukturovaná s jasně formulovanými výzkumnými otázkami a

hypotézami. V teoretickém zarámování autorka přehledně zasazuje studovanou problematiku

do kontextu sociálně ekologického a institucionálního přístupu a vývoje prostorových struktur

socialistického a postsocialistického města.

Analýickou část zabývajicí se hodnocením intenzity a charakteru nové býové výstavby

v Praze a okolí po roce 1990 považuji za dobře zpracovanou' Některé závěry jsou však

překvapivé. Například utvrzení, Že došlo kzlntenzivnění procesu nové bytové výstavby (str.

107)' není příliš zřejmé' k jakému období autorka toto ,,zintenzivnění.. vztahýe (například

srovnání dat o bytové výstavbě v 80. a 90. letech tuto skutečnost nepotvrzuje)' oceňuji, Že

autorka vlastním šetřením shromáŽdila data o cenách bydlení vPraze a okolí a poskýla

zqimavý přehled o jejich prostorové diferenciaci na pražském residenčním trhu.

Nejvíce mých připomínek směřuje k případovým studiím. Presentované případové studie

nepřinášejí podle mého názoru dostatek poznatků kjednoznačnému prokázťní vztahu nové

bytové výstavby a změny sociálně prostorové struktury v případových lokalitách. Případové

studie jsou za|oŽeny na ana|ýze agregátnich dat ze SLDB. Domnívám se, Že autorka při

ana|ýze změn sociálně prostorové struktury na zák|adě těchto dat nedostatečně prokáza1a

spojitost mezi změnami sociálního statusu a lokalitami nové bytové výstavby. V řadě případů



/ není zřejmé, které urbanistické obvody a jak intenzivně by]ry zasaženy novou býovou

výstavbou. Hodnocení sociálně prostorové struktury čtvr1i s využitím daÍ ze SLDB mohlo bý

pečlivěji doplněno o informace zjištěné kvalitativními přístupy (např. dotazníkovým

šetřením). Provedené terénní šetření zaparkovaných automobilů a odhad jejich průměrné ceny

není příliš přesvědčivý' Určení ceny automobilu vyŽaduje motoristické znalosti a schopnost

identiÍikovat nejen značku yoZII, ale i jeho konkrétní model, stáří, obsah motoru, poČet

najetých kilometrů apod. Domnívám se' Že \ze přiřadit zjevně nejluxusnější a nejhorší

automobily k lidem určitého sociálního statusu, u většiny vozového parku však neprofesionál

nedovede odhadnout hodnotu vozu. Autorka navíc neuvádí, ve které části dne terénní

průzkum prováděla, coŽ můŽe velmi ovlivnit strukturu v místě zaparkovaných automobilů

(např. přes den jsou často autazaparkovaná před místem zaměstnání ne bydliště).

Případovástudiejehloubkov;ý.rnvýzkumemvybranélokality.Bylobyprotozajímavé

diskutovat na konkrétních příkladech rizné mechanismy vedoucí ke změně sociálně

prostorové struktury čtvrti' a to nejen novou výstavbu. Sociální status čtvrti je ovlivněn jak

tím, kdo pŤichází, tak i tím' kdo z lokality odcházi. V této souvislosti by bylo přínosné

zhodnotit například migrační (příp' populační) vývoj lokality. Jistě by stá|o za to více

konÍiontovat změnu sociálně ekonomického statusu obyvatel v dané čtvr1i se všeobecným

trendem stárnutí populace a zvyšující se vzdělaností. Na místě je též otázka, kdo se stěhuje do

bytů či domů ve starší zástavbě a zda právě tito lidé nemohou přispívat k růstu sociálního

Statusu čtvrti. obecně lidé, kteří si pořizují bý do osobního vlastnictví, patÍí mezi příjmově

si}nější, ať už jÓe o byt nový Ói starší. Zqímavá by byla také úvaha, zda jsou lidé

s vysokoškolským vzděláním vŽdy bohatší - například mladí vysokoškoláci zvyšují sociální

status lokality, nicméně často vzhledem k nízkým příjmům v zaěátcich kariéry přicházejí do

1evnějších býů právě ve starší či panelové zástavbě. Změnu věkového a sociálního sloŽení

čtvrtí můŽe ovlivnit téŽ výstavba speciálních institucí (např. domova důchodců).

Závěry případových studií nepovažuji vždy za zcela přesvědčivé. Některé působí spíš jako

vstupní předpoklady, které by si zaslouŽily další ověření, například závěr ,,residenti bydlící

v nové komerční zóstavbě dosahovali vyššího příjmu,, (str. 103) zní sice pravděpodobně, ale

na základě presentovaných případových studií je těŽké toto tvrdit. Jiné závěry se naopak zdají

bý zÍejmé i bez provádění případových studií, například ,"nejvýraznější změny sociálně

prostorové struktury způsobené novou výstavbou jsou nejvíce patrné v bezprostředním okolí

daných lokalit.. (str. 1 04).



Další připomínky a otázky:

. na str. 63 autorka uvádí ,,pouze ve 45 % projektů byla cena plošného metru v nových
bytových domech vyšší než cena bydlení v lokalitě zjištěná Črnlr,,, Znamená to tedy, že
vstupní předpoklad o vyšších cenách nového bydlení a tudíž ryšším sociálně
ekonomickém statusu jejich obyvatel ve většině lokalit v Praze neplatí?

o Proč je práce psána v první osobě mnoŽného čísla?

o Proč nebyla pro hodnocení ceny nemovitostí vyuŽitadata ČSÚ?
o Některé práce citované v textu chybí V seznamu literatury (např. Sunega, Lux 2OO4,

Přikryl 2005) (str. 51).

Přes uvedené připomínky prokázala autorka v předkládané práci dostatečnou schopnost práce

s literaturou a ana|ýzy statistických dat pro uchop eni zajímavého výzkumného tématu.

Magisterskou práci Světly Ze|endové proto doporučuji k obhajobě.
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