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'B'LENUU' 

n' o' "')'i )"'il'' v^verzrta Karlova v Ptaze'
prostorovou struktu .e. I29 sÍran.
sociální geogralle a regionálního rozvoJ

PrácejetvořenatŤemi1Gq1.t"1"T,=:::.1emazáyérem'vseznamuiiteraturyjeuvedeno121
českých i zahraničnrcr' tit.'rt' arozmal\tých zdrojů dat.

Práce se věnuje dopadům nové tytové výstavby na sociální strukturu r,ybraných 
'okaiit

v Praze.V úvodu j,J* :u,,-,e položené ř"r.íÁ"e átazý, y;;;" má logickou strukturu. První

hypotézapráce "."ř "*^".iiu 
3*,,c i"í*.Ji"'u"". Ňíi';ř"j Áe, ,í" u"t9+u předpokládá

zintenzivně,,i uytou'i w,i""uv " "..,:,' 
p"č";;#í na trhu í. l."""*í s obdobím socialismu

či s počátkem transformačního období.

V teoretické části je ' vedle,. *ť::Ín" zhodnoceni sociální ekologie J"ffi ffť;'T
institucionální přístup ke-studiu '":':Ň" eí...::.:^.]::oK[il1x;'" fá];; socialismu

'':"ffi ilí;1t*:,''Tí*i]ňťffiiT:*{fr;''#"ii,"icz""PýŤprofesníchskupin
u f.,nk"io,,ářů komunistické SffanI (J;. iil'Tí-:*ť,.'"ln,:*utr;:"ff".il|5i'.:

tť"{én::mlti*:"i1q:ili.#'*dfrT:il:p",.,*i"ristLtaó,:]..11i:iil:
zodpovědnost '" T;",51Tr^"*,.:,.l*;ťs:]f},,''o|#;i,'il'"*1l'-4"nouze,irzt9m1
zoďpovod''ost neměla nikdy an1 Soc1a

segmentu .por.e,'o,ti u ai,t.,i.i,,";;.^*"d"ia1ších. c.,'oir,t.u.í nejsou zpravtďIa zasaŽeny

tradiční burŽoazní čtvrti, juk jg ň;ru;á*o, -u1.'.t;kJi;k"1'.y 
a8ni.tet'o bydlení

(Smíchov, Žtzuo,),Ť"*ís r"ry1.;r.í.;;;;;i"i"É n* ó. u metodiky práce by se hodilo

lysvětiit poa,ou,'J:i'ň,ffi,i ,uo*iou..ž '*r'i"rc]'."uuiJJ, 
zejména kotik časopisů, resp.

serverů bylo setřJnJ u oánua.* :*i-noaii ,'uuia3} óň:."'" nové bytové výstavby) by1

prověřen, p"pi.;"řtv se dalo.o.o *},""iá"pr"iiu pripje uětšího týmu (projektu).

Zgrafu3,vypýá,Žeobecní(91unální)výstavba.dosahujeaŽIO%novébýovévýstavby
v Praze. Zajíma|oúy *,,", 

"ou 
aipr#"]"tía áospěl.9 k p,š)"iá,í"jsou v P.taze nějaké obecné

principy u,'*rjá*i s novými o"*í"ír"ňi týy v,Ň". 6,není zře]mé,,; 
lilů';l-:T*

*:#;á*''í;:':'".ff *ffi LT#;;'";*Ji:ffiÍji"{^T'1;."'^,u',"tutiu,'o
stabilizovaných.ůivrtích vi1ovýcnu'i"#iu. 

*íui^^yy,,iť 

x-*lí;T é#""-'""'i{'Hii

*?Í'{ffi 
''.}ffi 

tlr*rtďtri j:*ffi-'ffillťt'*,*.:'nn'
ouooui byiďbud^e*i?:T:::9 ;ill*;,ň"ůíi*'r.áování sama připouští)'

takovéto mapy kompletní (coŽ autt

\ýraznéekonomickévysvětlenípřipreferencíchbydleníbyPvlo.,vhodnédoplnito
charakteristit<y zivotního stylu, ,oJáni.r, a kutturní"Jh )'"r.t',*igruiicího obyvatelstva i

symbolický.t,' r'"ář"i^J"r.aitv ďó,. Firey..i.""""s' * str. lj).iNení vhodný názey

charakteristrky centralitv 01t.o n,ffiu;;"kier";, mot,1uy. aJpr"e" např. o medián nebo modus).

Upozoňuji,l;;' ;""nL9r"*."ii"řj """'i,í 
průměrný"h ..,, nemovitostí v kapitole 4.1

(proto je nepoužívá např. Dolanský).



Jak by se změnila úvaha na str. 60 a ve shrnutí na str' 65. - tj., Že nabídka bydlení neodpovídá
struktuře příjmů ve společnosti - pokud domácnost nebude kupovat průměrně drat;; ale

/ levnější byt (minimální cena v tabulie 15 je téměř poloviční), uváŽíme-|i p|aty adalší příjmy
poLlze relevantní složky populace poptávající bydlení, zvýšíme-li podíl naspořených penez a
lvžňíme-Ii pomoc rodiny, odkoupení nájemní smlouvy nebo jiný zisk způvodního bydlení?
Záklaďni myšlenka a výsledky kapitoly 4.1 podle mého názoru originálním zpúsobem
přispěly k hodnocení nové diferenciace ve sloŽení býového fondu v Ptaze.

Případové studie jsou zpracovány velmi pěkně, vyběr lokalit je vhodný, práce v mikroměřítku
umoŽňuje postihnout řadu příčin a důsledků změny sociálně prostorové struktury.
Problematické je nastavení vah u vybavenosti lokalit u .,y,óké ovlivnění nejen
socioekonomickým ale především věkoým sloŽením obyvatelstva lokalit. Ekonomická
struktura je zařaz,9,na do map pouze u dvou lokalit, její hodnocení je obsaŽeno pouze jednou
větou v případě Újezfu. Nerozumím poslední větě na str. 72. V případě Stodůlek mohla být
zmíněna a diskutovaná nejsilnější koncentrace Rusů v Česku.

Závěr odpovídá na pracovní hypotézy práce, je kvalitně zpracován a diskutuje i moŽnosti
dalšího rozvinutí studované tématiky.

Ztextu na několika místech q,plývá, že zásadní koncept bytové politiky v Prazeje postaven
na principu filtrace (rozuměj bohatších směrem yen Zhorších adres)' podpoře ýstavby pro
střední a qlšší příjmové vrstvy obyvatelstva a yomezené ýstavbě sociálniho bydlení
především pro určité profese a handicapované nikoli však pro sociálně slabé. Myslíte si, ze 1e
tento přístup v Praze, resp' dalších českých městech správný?

Diplomantka odvedla velké množství práce především při extenzivním průzkumu realitních
kanceláří a serverů a terénním pruzkumu. Kvalitu práce bohuŽel sniŽuje velké mnoŽství
drobných chyb' překlepů a nedokonalostí formálního rázu. Nevhodné jsóu např. fotmulace
,,souktomé a osobní vlastnictví se staly synonymy..(str. 19), odlišně se chovajíóí oblasti (str.
36), závratný objem nové výstavby (str. 45). Seznam literatury není'vytvořenpodle oborové
norTny' je v něm několik nedostatků. I s ohledem na velké mnoŽství chybciicich citací,
namátkou Firey (1945)' Harris a Ullman (1945), Hawley (1950), Horáková (2002), Sunega a
Lux (2004), Přikryl (2005), Puldová (2006), poŽaduji seznam vodevzdaně p,aóí doplnit a
upravit. Grafika (mapy a fotografie) velmi dobře ilustruje popisované p'ó3.my a jejich
|okalizaci, některé mapy i fotografie jsou však nekvalitně lytištěny.

Přes mnoŽství připomínek (z velké části formálních a diskusních) považuji práci zakvalitní a
doporučuji ji k obhajobě'

Ve Skřivanech. 18.9. 2006 RNDr. Martin ouředníček, Ph.D.
vedoucí diplomové práce


