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ABSTRAKT 

Suburbanizace je proces, při kterém dochází ke stěhování obyvatel z jádrového města 

do jeho zázemí. Nově přistěhovalí obyvatelé z města s sebou přinášejí často jiné názory 

a životní styl, než mají původní obyvatelé obce, což může být příčinou sociální 

polarizace. Obecným cílem práce je zhodnotit vývoj sociálního prostředí, popsat 

a vysvětlit důsledky suburbanizace na sociální polarizaci v pražském městském regionu 

na příkladu obce Jesenice. V rámci obecného cíle si práce stanovuje dva dílčí cíle: Popsat 

demografický vývoj obyvatelstva, vývoj bytové výstavby a věkovou strukturu v Jesenici 

u Prahy. Porovnat výsledky sociálního klimatu z diplomové práce Petry Puldové (2006) 

a popsat, jak se změnilo sociální klima za posledních 13 let. K naplnění obecného 

i druhého dílčího cíle je použito dotazníkové šetření, pomocí kterého je zjišťována 

sociální koheze mezi sousedy, vzájemné vztahy respondentů s původními a novými 

obyvateli, dále spokojenost respondentů s životem v obci a jejich zapojení 

do společenského a politického života. K naplnění prvního dílčího cíle je použita analýza 

statistických dat z Českého statistického úřadu. 

 

Klíčová slova: rezidenční suburbanizace, sociální klima, sociální prostředí, sociální 

polarizace, Jesenice u Prahy 
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ABSTRACT 

Suburbanization is the process of moving residents from the core city to the outskirts. 

Newly-migrants from the city often carry different views and lifestyles than the original 

inhabitants of the village, which may be the cause of social polarisation. The general aim 

of the thesis is to evaluate the development of the social environment, to describe 

and explain the consequences of suburbanization on social polarisation in the Prague city 

region on the example of Jesenice u Prahy. Within the general objective, the thesis sets 

two partial objectives: Describe the demographic development of the population, 

the development of housing construction and the age structure in Jesenice. Compare 

the results of the social climate from Petra Puldová's thesis (2006), describe how the 

social climate has changed over the past 13 years. The questionnaire survey is used 

to fulfill both the general and the second partial objective. The questionnaire is used 

to find out if the respondents have mutual relations with the original and new inhabitants, 

how satisfied they are with the life in the municipality, social cohesion, how they 

participate in social and political life. To meet the first partial objective,an analysis 

of statistical data from the Czech Statistical Office is used. 

 

Keywords: residential suburbanization, social climate, social environment, social 

polarisation, Jesenice u Prahy 
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1. ÚVOD 

S procesem suburbanizace se v období po roce 1989 můžeme setkat v každém větším 

městě České republiky. Lidé se stěhují z měst, která nabízejí vysoké ceny nájmů 

a nemovitostí, do jejich zázemí. I když se městské obyvatelstvo přestěhuje na okraj, 

zůstává na městu v některých aspektech stále závislé.  Je přirozené, že každý člověk chce 

žít lepším a zdravějším životem v blízkosti přírody. Otázka je, do jaké míry se jedná 

o lepší život, čisté ovzduší a pěknou přírodu, když nově příchozí obyvatelé začínají 

výrazně narušovat a postupně přeměňovat charakter venkovského prostředí. Původně 

venkovské oblasti se kvůli rostoucí migraci obyvatel města stávají městskými. 

Suburbánní migranti s sebou přinášejí vlastní způsob života a výrazně tím proměňují také 

sociální prostředí v cílové oblasti. Nově příchozí obyvatelé přinášejí nové aktivity 

a zvyky, které nejsou pro původní venkovské obyvatelstvo typické (Ouředníček, 2002). 

Suburbanizace patří aktuálně k nejdůležitějším výzkumným tématům společnosti. 

Výzkum suburbanizace se zaměřuje na soužití původních a nových obyvatel a celkově 

na přeměnu místních společenství v příměstských lokalitách, změnu způsobu života 

a sociálních vztahů na úrovni celé společnosti (Sýkora, 2003). Na základě preferencí 

a dostupných prostředků dochází k výraznější polarizaci jednotlivců a sociálních skupin. 

Tyto aspekty velice ovlivňují životní styl jednotlivců, ale i domácností 

v suburbanizovaných sídlech. 

Proměny sociálního prostředí v zázemí měst se v posledních několika letech staly 

důležitým tématem výzkumu v geografii či sociologii (Špačková, Ouředníček, Susová, 

2012). V Česku se proměnám sociálního prostředí v zázemí věnuje Puldová, Ouředníček 

(2006); Galčanová, Vacková (2008); Voslářová, Puldová (2010); Špačková, Ouředníček 

(2012) a další. 

Obecným cílem diplomové práce je zhodnotit vývoj sociálního prostředí v obci Jesenice, 

popsat a vysvětlit důsledky suburbanizace na sociální polarizaci v pražském městském 

regionu na příkladu obce Jesenice. Zároveň si diplomová práce klade dva dílčí cíle.  

1. Popsat demografický vývoj obyvatelstva, vývoj bytové výstavby a věkovou 

strukturu v Jesenici u Prahy. 

2. Shrnout, jak se změnilo sociální klima a porovnat výsledky sociálního klimatu 

za posledních 13 let na základě diplomové práce Petry Puldové (2006).  



13 
 

V návaznosti na stanovené cíle si práce klade několik výzkumných otázek: 

 Vyskytuje se mezi starousedlíky a nově příchozím obyvatelstvem sociální 

polarizace? 

 Existují rozdíly mezi původními a novými obyvateli v Jesenici v zapojení 

do politického a společenského života? 

 Existuje mezi obyvateli obce Jesenice sociální koheze (soudržnost) nebo je 

naopak obec nesjednocená? 

 Lze charakterizovat sociální klima v obci Jesenice za pomoci internetové 

komunikace rezidentů v diskusních fórech? 

Diplomová práce současně uvádí několik předpokladů: 

 Domnívám se, že polarizaci zaznamenáme nejen mezi starousedlíky 

a novousedlíky, ale také přímo mezi nově přistěhovalým obyvatelstvem. 

 Předpokládám, že polarizace mezi obyvateli bude zapříčiněna odlišným životním 

stylem. 

 Starousedlíci žili v obci poklidným vesnickým životem do doby, než Jesenice 

zaznamenala masivní nárůst počtu obyvatel a vystavěných domů, a tak se stala 

rozsáhlým suburbiem. Z toho důvodu předpokládám, že původní obyvatelé obce 

budou více nespokojeni se současným životem v obci a nastíní neshody s nově 

příchozím obyvatelstvem. 

Pro mou práci, a především pro případovou studii, byla vybrána obec Jesenice z několika 

důvodů. Jesenice u Prahy, jak již vyplývá z názvu, leží v těsném zázemí hlavního města, 

zároveň se jedná o největší suburbium v České republice. Jesenice se začala rozrůstat 

začátkem 90. let. Z počátku se do obce stěhovalo zámožné obyvatelstvo, které si stavělo 

obrovské vily, mnohdy nevzhledné a nehodící se do daného prostředí. Dobrým příkladem 

může být ohromné sídlo podnikatele Tomáše Pitra (viz obrázek č. 4). Postupně se obec 

stávala více oblíbenou a zaznamenávala velký nárůst počtu obyvatel. Diplomová práce 

popisuje, jak se z malé obce s primárně zemědělskou funkcí stalo město s téměř deseti 

tisíci obyvateli. Masivní zástavba a velký přísun nových obyvatel výrazně ovlivnil 

fyzické a také sociální prostředí obce. Jelikož je Jesenice u Prahy označována jako 

suburbium s nejintenzivnějším migračním přírůstkem, je pravděpodobné, že se největší 

sociální problémy objeví právě zde. 
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Z hlediska struktury diplomové práce následuje po úvodní kapitole teoretická část, v níž 

popisuji základní pojmy suburbanizace a sociální polarizace, jako je rezidenční 

suburbanizace, segregace, sociální kapitál, zároveň je zmíněn koncept sociálního 

prostředí a community question, dále teoretické zarámování obsahuje podkapitolu 

současných publikací o suburbanizaci a sociální polarizaci. Ve třetí kapitole je popsána 

metodika práce, zaznamenán průběh dotazníkového šetření a analýza diskusních fór.  

Šetření probíhá formou případové studie v obci Jesenice u Prahy, použitou metodou 

je dotazník s uzavřenými, polozavřenými a otevřenými otázkami. Čtvrtá kapitola 

je rozdělena do šesti částí, které řeší vývoj počtu obyvatel v Jesenici, bytovou výstavbu, 

věkovou strukturu obyvatel, občanskou vybavenost a územní plán obce. Zároveň jsem 

do čtvrté kapitoly přidala podkapitolu s charakteristikou diskusních fór. Občanská 

vybavenost, nebo věková struktura, byly do práce zahrnuty z důvodu možného nastínění 

polarizované společnosti. Za posledních dvacet let došlo k omlazení věkové struktury, 

do obce se přestěhovalo mnoho mladých rodin s dětmi. Podkapitola občanská vybavenost 

například řeší přítomnost základních škol v obci. Školská zařízení společnost v obci 

polarizují. Stěžejní pátá část popisuje výsledky empirické části, průběh dotazníkového 

šetření, vyhodnocení sebraných dat z dotazníků. V tomto bodu hodnotím jednotlivé 

aspekty a důsledky suburbanizace na sociální polarizaci, jako je proměna sociálního 

klimatu v obci, odlišná společenská a politická participace. Zároveň práce popisuje 

sociální kohezi a celkovou spokojenost, či nespokojenost s životem v obci, v neposlední 

řadě jedna z podkapitol charakterizuje respondenty z dotazníkového šetření. Nakonec 

práce obsahuje závěr s diskusí a seznam použité literaturu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU SUBURBANIZACE A 

SOCIÁLNÍ POLARIZACE 

Kapitola teoretická východiska je věnována především rešerši použité literatury pro mou 

diplomovou práci. Uvádím zde klíčové pojmy za použití české i zahraniční literatury. 

Empirická část se opírá především o práce Ouředníček (2003); Sýkora (2003); Leetmaa, 

Tammaru (2007); Ouředníček, Puldová (2012) píšící o rezidenční suburbanizaci. 

Pro diplomovou práci jsou stejně tak důležité teoretické pojmy jako sociální prostředí, 

sociální klima, sociální kapitál, sociální polarizace či pojmy starousedlíci a novousedlíci. 

O sociálním prostředí hovoří například Šilhánová (1996), sociální klima dále rozvádí 

Puldová, Ouředníček (2006); Špačková (2011). O sociální polarizaci píší Sýkora (2001), 

Puldová, Novák (2008), Graham, Aurigi (1997) nebo Hamnett (1994, 1996), o sociálním 

kapitálu se zmiňuje jako první Glenn Loury (1977).  

Kapitola je dále rozdělena do dvou podkapitol, první vysvětluje důležité pojmy 

zabývající se procesem suburbanizace a sociální polarizací, druhá podkapitola 

se zaměřuje na rešerši současné literatury, která pojednává o suburbanizaci a sociální 

polarizací.  

 

2.1 Základní pojmy v  procesu suburbanizace a sociální polarizace  

Cílem podkapitoly je vstup do problematiky suburbanizace a sociální polarizace. Obecný 

proces, který studuji je urbanizace od Musila (2002), pro nějž je urbanizace 

charakterizována jako změna sociálně prostorových forem společnosti, kterou zapříčinila 

společenská modernizace. Urbanizace je chápána jako růst počtu obyvatel městského 

typu na úkor obyvatelstva venkovského. Další druh vývoje měst hovoří o procesu 

suburbanizace, neboli přesunu obyvatel do zázemí. 

2.1.1 Suburbanizace 

Co je suburbanizace 

Ptáček (1997) hovoří o suburbanizaci jako o prostorovém rozšiřování měst. Ouředníček 

a kol. (2008) píše o procesu, ve kterém dochází ke stěhování obyvatelstva z jádrového 

města do jeho zázemí.  Jádrové město se tedy označuje jako zdroj suburbánních změn. 

Dochází k přesunu nejen rezidenční funkce, ale také komerční. Termín suburbanizace 
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je složení dvou anglických slov – urbs v překladu město a sub je označení pro umístění 

pod, či vedle města.  

Kubeš a kol. (2009a) ve své práci považuje suburbia jako sídla, ve kterých nalezneme 

především nové rodinné domy a nové obyvatele přicházející z města, kteří vyjíždějí zpět 

za prací. Původ těchto suburbií vychází z venkovských sídel. Hranicí mezi suburbii 

a kompaktním městem tvoří nezastavěný prostor. V suburbiích v současnosti bydlí 

především mladší a vzdělanější obyvatelstvo s vyšším sociálním statusem. Na toto místo 

šli za účelem čistšího životního prostředí a vlastnictví domu a zahrady. 

Kubeš a kol. (2009a) nahlíží na suburbanizaci jako na měnící se venkovskou krajinu, 

podle něj je motorem suburbanizace suburbánní migrace a suburbánní výstavba 

rodinných domů. Městská populace odchází z města do sídel v zázemí, avšak neustále 

zůstává ve spojení s městem díky dojíždění za prací, do škol a za službami.  Podle Sýkory 

(2003) by suburbanizace měla být vnímána jako prostorové šíření města do přilehlé 

venkovské krajiny. V českých podmínkách je proces suburbanizace poněkud odlišný než 

například ve městech Spojených států. Nedochází k vytváření nových sídel, ale spíše 

k přeměně již existujících venkovských sídel. Hlavním významem suburbanizace není 

pouze výzkum změny ve struktuře sídel a osídlení, důležité je pamatovat na zpětnou 

vazbu nově vytvářeného urbanizovaného prostředí na společenský rozvoj (Sýkora 2003). 

„Suburbanizace je jedním z klíčových procesů ovlivňujících vnitřní sociální, fyzickou 

a funkční strukturu“ (Toušek, Kunc, Vystoupil 2008 s. 98).  

Druhy suburbanizace 

Suburbanizaci dělíme podle převládající funkce do dvou druhů – rezidenční a komerční. 

V diplomové práci se zaměřuji na suburbanizaci rezidenční. Komerční suburbanizace 

(pracovní, obslužná) je proces přemisťování komerčních aktivit, zejména služeb, 

administrativy, školství a kultury do zázemí města (Ouředníček, 2002). O tomto typu 

můžeme také hovořit jako o nerezidenční suburbanizaci. Zatímco rezidenční 

suburbanizace je soustředěna do klidných lokalit, komerční suburbanizace v podobě 

logistických areálů a obchodních center je rozmístěna především v blízkosti dálnic 

a významných dopravních uzlů. Rezidenční suburbanizace se objevuje v několika 

formách, jedna z nich je uspořádaná výstavba rodinných domů developery, kdy je plně 

využita volná plocha. Dalším případem je neuspořádaná individuální výstavba. V zázemí 

města jsou v současnosti vidět levné domy na malých pozemcích, ale také „izolovaně 
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přepychové zámky daleko od vesnické výstavby“ (Ouředníček cit. v Suburbanizace, 

2008, s. 10). Leetmaa a Tammaru (2007) definují rezidenční suburbanizace jako proces, 

který s sebou přináší výstavbu nových rodinných a bytových domů v obcích v zázemí 

jádrových měst, zároveň zapříčiňuje stěhování obyvatel z jádrových měst do těchto domů 

a bytů. Podle Ouředníčka (2013) se proces rezidenční suburbanizace nejprve rozvinul 

v metropolitním regionu Prahy.  

Rezidenční suburbanizaci v Česku charakterizuje obrůstání příměstských sídel v řádu 

desítek nových domů (Ouředníček, 2008; 2013). Ouředníček (2008) tvrdí, že v Česku 

se staví nové domy v zázemí měst na volných plochách uvnitř obce, příkladem může být 

městská část Satalice (Temelová, 2008), opakem je výstavba izolovaných domů 

od původní zástavby, což je typické pro suburbium Zvole u Prahy (Temelová, 2008). 

Výstavba nových rodinných nebo bytových domů mimo intravilán obce je v Česku 

minimální (Ouředníček, 2013). Některá nová výstavba je dokonce oddělena od okolí 

fyzickou bariérou, např. závorou nebo bránou (Sýkora, 2007a, Sýkora 2007b), plotem 

nebo zdí. Vytvářejí se separované a uzavřené komunity neboli gated communities 

(Sýkora a kol., 2007; Temelová, 2008).  

Temelová a Ouředníček (2011) tvrdí, že intenzita bytové výstavby je jedním z ukazatelů 

socioekonomického rozvoje obcí a také jejich atraktivity. Sýkora (2003) hovoří 

o charakteristice pro rezidenční suburbanizaci, primárně o výstavbě rodinných domů 

s jedním či dvěma podlažími a vlastní zahradou, které obvykle utvářejí rezidenční 

lokality obývané obyvateli stejného socioekonomického statusu. 

Morfologie suburbanizace 

Podle Sýkory (2002) můžeme suburbanizaci spojovat s nižší hustotou zalidnění a zároveň 

řídkou zástavbou. Tato zástavba je charakteristická samostatně stojícími či řadovými 

domy s vlastní zahradou. Malé prostorové možnosti zabraňují velkému prostorovému 

rozrůstání. Osídlování a výstavba nových domů je prováděna formou dostavby 

na volných parcelách v již existující zástavbě a v návaznosti na stávající zástavbu 

(Ptáček, 2004). 

Dopady suburbanizace 

„Suburbanizace je jedním z klíčových procesů ovlivňujících vnitřní sociální, fyzickou 

a funkční strukturu“ (Toušek, Kunc, Vystoupil, 2008 s. 98). Významným negativem 
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suburbanizace je především nekoordinovaný suburbánní rozvoj v podobě urban sprawl, 

což je překládáno jako sídelní kaše (Hnilička, 2005). Výstavba se neřídila žádnou 

plánovací dokumentací, proto je v mnoha suburbánních zónách postrádána 

systematičnost (Hurbanová, 2014). Potočný (2006) vidí další negativa v odcizení lidí, 

oslabování mezilidských vztahů, posilování individualizace a ztrátě sociální soudržnosti. 

Hnilička (2005) má na proces suburbanizace specifický názor, zmiňuje urban sprawl jako 

velice negativní jev. Ve svém díle je velice antisuburbánní, staví se proti suburbanizaci, 

říká, že suburbia jsou monofunkční nemocná místa, mají nízkou hustotu osídlení, která 

způsobuje jejich nedostatečnou funkci. Jelikož malá hustota zalidnění nepodporuje 

hromadnou dopravu, rezidenti jsou odkázáni na osobní automobil. Na počátku 21. století 

ohrožoval problém urban sprawl především západní země, v současnosti zasáhla sídelní 

kaše i zázemí Prahy i další zázemí českých měst. Cílek, Baše (2005) předpokládali, 

že situace se bude dále zhoršovat, neboť u většiny strategických plánů chybí pohled 

do budoucna a reálný pohled na to, jaká negativa by mohla již dnes předimenzovaná 

výstavba s sebou do budoucna přinést. Autorům dávám za pravdu, obce nebyly a mnohé 

nejsou připraveny na takový nápor a musejí se potýkat s četnými problémy. Konkrétním 

případem, kde proces suburbanizace dosáhl největších rozměrů, může být obec Jesenice, 

která byla v mém případě vybrána pro případovou studii.  

Nelze hovořit pouze o negativech, suburbanizace přináší i řadu pozitiv. Podle Ouředníčka 

(2003) dochází v obcích ke zlepšování infrastruktury a vybavení obce. Celkově 

se zvyšuje status dané lokality a díky novým a aktivním obyvatelům se zvyšuje intenzita 

soukromého podnikání. Do příměstských obcí tito obyvatelé přináší potenciál, ten je 

při správném využití ku prospěchu celé obci. Tento potenciál je v odborné literatuře 

nazýván jako sociální či společenský kapitál. K tomu, aby zúčastněným stranám byl 

k užitku, je potřeba s ním dále naložit - budovat, udržovat, posilovat a vhodně využívat 

(Alridge, Halpern, Fitzpatick, 2002).  

Vývoj suburbanizace 

Suburbanizace v zahraničí, především v západních zemích, se začala projevovat 

již na počátku 20. let 20. století. Projevy měly podobu zdvojnásobení či ztrojnásobení 

plošné výměry města. Na Západě tomuto rozvoji velice pomohla příměstská železnice, 

ale nejdůležitějším pilířem byla automobilová doprava (Goodman, Chant, 1999). 
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S rozvojem suburbanizace došlo k masovému rozšíření automobilu a s tím spojené 

individuální dopravy. Toušek a kol. (2008) hovoří o vzniku suburbánních migrantů, 

což jsou osoby dobře ekonomicky zabezpečeny, s vyšší sociálním statusem, kterým jejich 

ekonomická situace dovoluje každodenní dojíždění za prací či do škol, ze zázemí 

do centra. Sýkora, Posová (2011) se zaměřili na výzkum urbanizace a suburbanizace 

ve dvou hlavních městech střední Evropy. Hodnotili urbanizační procesy Prahy a Vídně 

v průběhu změny socio-ekonomických režimů. Ukázal se rozdíl vývoje v kapitalistické 

Vídni a komunistické Praze. Výzkum vývoje probíhal mezi lety 1980 až 2001. Z počátku 

se Praha vydala směrem výstavby panelových sídlišť na okrajích intravilánu města, 

kdežto Vídeň prosazovala trend suburbanizace v příměstských zónách. Díky tomu měla 

Vídeň značný náskok vývoje, jelikož Praha změnila styl výstavby až v druhé polovině 90. 

let 20. století, kdy začalo stádium suburbanizace. V současnosti jde většina vídeňských 

veřejných financí do revitalizace jádra města a nové výstavby, tím dochází k urbanizaci. 

V Praze je pro změnu preferována nová bytová výstavba v okrajových částech.  I přesto, 

že v Praze je také k vidění nová bytová výstavba v centru, zdaleka není tak rozšířená jako 

urbanizace ve Vídni. Vídeň má urbanizovanější jádro, zatímco suburbanizace zázemí je 

významnější v pražském městském regionu. 

Kok, Kovács (1999) se zaměřili na výzkum suburbanizace v Budapešti, kde došli 

k závěru, že jedním z hlavních trendů v postsocialistických městech je rostoucí počet lidí 

stěhujících se z města do jeho zázemí. Suburbanizace je v aglomeraci nerovnoměrně 

rozložena, některá zázemí měst se rozrůstají, zatímco jiné stagnují nebo v nich dokonce 

populace klesá. Tento fakt lze vysvětlit pouze subjektivními preferencemi daných oblastí. 

Budapešťská suburbanizace je prostorově vysoce segregovaný proces. Lidé s vyšším 

sociálním statusem a lidé s nižším statusem mají různé cíle, ale každá tato vrstva má 

tendenci hromadit se v homogenních oblastech. Lidé vyšší střední třídy vyhledávají 

bydlení v lepších lokalitách, kdežto osoby z nižších tříd přesidlují k sobě rovným.  

Podle van den Berga kol. (1982) je rozvoj městských sítí výsledkem vzájemně 

provázaného chování tří různých aktérů, těmi jsou rodiny, firmy a vlády. Cíle těchto 

aktérů nejsou stabilní, ale podléhají změnám v čase i prostoru. Chování se odvíjí 

od současných trendů. Důležitou podmínkou suburbanizace je vlastnictví automobilu, 

díky němuž jsou lidé mobilní a nezávislí.  
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I další autoři řeší suburbanizaci v post-socialistických státech po roce 1989, například 

Hirt (2007) popisuje post-socialistickou suburbanizaci v hlavním městě Bulharska a také 

sleduje populační vývoj v jednotlivých částech Sofie. O rok později Hirt (2008) 

porovnává suburbanizaci v Sofii a Bělehradu. Zároveň se zabývá problematikou „gender“ 

v suburbiích, kdy dochází k téměř úplné izolaci žen. Jejich místo je především 

v domácnosti a u dětí, na úkor kulturního života. Hniličkou (2005) jsou přezdívány 

„zelené vdovy“.   

Cooke a Denton (2015) píší o poměrně aktuálním tématu ze Spojených států amerických, 

a to suburbanizaci chudoby. Obyvatelstvo ohrožené chudobou v suburbanizaci přibývá, 

stupeň ekonomické segregace se zvyšuje a posun místa bydlení pro chudé se posouvá blíž 

k hranici města (Jargowsky, 1997 cit. v Cooke a Denton, 2015, s. 301). Tomuto tématu 

se věnují také Kneebone a Berube (2013), dlouhodobý trend zkoumají již od konce 

devadesátých let. Suburbanizaci chudoby řídí mnoho faktorů, jako jsou populační změny, 

imigrace, bydlení, lokace zaměstnání, či regionální ekonomika. V současné době je 

předměstí domovem pro nejvíce lidí a zároveň je zde nejpočetnější část populace, 

a to chudá populace, která zároveň nejrychleji roste. Existuje několik rozdílů mezi 

městským a příměstským obyvatelstvem. Populace žijící v centru je na tom v současné 

době ekonomicky daleko lépe, ať už se jedná o možnost kvalitního vzdělání či soukromé 

vlastnictví. Ve shrnutí lze říci, že v USA probíhá intenzivní příměstský úpadek. 

2.1.2 Polarizace 

Přesná definice pojmu je podle Slovníku cizích slov (2005) „proces vzniku 

protikladnosti“, kdy v sobě dva jevy navzájem odráží svou odlišnost. Polarizace může mít 

několik forem. Fyzická polarizace je na první pohled viditelná. Typický příklad fyzické 

polarizace najdeme ve stavební struktuře, ve velikosti domu, upravenosti zahrady atd. 

Kdežto sociální polarizace zkoumá společnost do hloubky, řeší jeho sociální status, 

postavení, vzdělání. Tato práce se zabývá sociální polarizací, ačkoliv fyzická není zcela 

opomíjena.  

Pojem polarizace společnosti je v posledních letech poměrně oblíbené téma v literatuře 

ze Spojených států amerických. Jeden z prvních dostupných článků zaměřených na toto 

téma pochází z roku 1996. Autoři DiMaggio, Evans a Bryson, ve svém díle tvrdí, že téma 

polarizace, fragmentace a rozdělení společnosti začala veřejností výrazně rezonovat 

v devadesátých letech minulého století. V roce 1995 probíhal průzkum veřejného mínění, 



21 
 

kdy 86 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že „byla doba, kdy lidé v této zemi cítili, 

že toho mají více společného a sdíleli stejné hodnoty více než dnešní Američané.“ 

(DiMaggio et al. 1996, s. 691).  

DiMaggio et al. (1996) píše o názorové polarizaci, nebo-li principu konsolidace. Tvrdí, 

že polarizace může být popsána jako rozdíl v názorech mezi lidmi. Polarizované názory 

se velmi často odvíjí například od pohlaví, věku, nebo dosaženého vzdělání (DiMaggio 

et al., 1996). 

2.1.3 Sociální polarizace 

Nejobecnějším významem sociální polarizace je podle Gu (2001) rozšíření rozdílů mezi 

bohatými a chudými v rámci společnosti. Koexistují vedle sebe nižší a vyšší sociální 

vrstvy, mezi nimiž jsou vidět jasné disparity. Pod slovem polarizace si lze představit 

odlišení, rozdíl mezi jednotlivými subjekty. Sociální polarizace se může projevovat 

odlišnou výší příjmu, ale také stylem života či sociálním statusem. V současnosti dochází 

k úbytku celkového počtu lidí ze střední vrstvy. Společné soužití sociálně polarizovaných 

lidí vede zpravidla k sociálnímu napětí (Ouředníček, Temelová, Macešková a kol., 2008). 

Graham, Aurigi (1997) také hovoří o sociální polarizaci jako o zvyšujících se rozdílech 

mezi bohatými a chudými. Objevují se segregované, oddělené sociální zóny, v nichž 

rostou vnitřní ekonomické nerovnosti. Puldová, Novák (2008) tvrdí, že sociální polarizaci 

zapříčiňují rozdíly v sociální struktuře původních a nových obyvatel. Sýkora (2001) 

chápe sociální polarizaci jako zvyšování podílu bohatých a chudých obyvatel 

ve společnosti na úkor střední vrstvy. Ve fyzickém prostředí je sociální polarizace patrná 

především odlišným způsobem bydlení obou skupin obyvatel. Jejich domy se od sebe liší 

např. v architektuře a stáří. Rozdíly ve způsobu bydlení se odráží v sociálním statusu 

i v životním stylu (Puldová, Novák, 2008).  Přistěhovalí obyvatelé z města přinášejí 

do suburbií jiné zvyky a názory, uznávají jiné hodnoty a především žijí odlišným 

životním stylem, než mají původní obyvatelé obce. Soužití polarizovaných skupin 

obyvatel může být příčinou vzniku sociálních konfliktů (Puldová, Novák, 2008).   

Pro změnu Kesteloot (1995) říká, že základem sociální polarizace v západních městech je 

imigrace. Ve svém díle řeší úrovně sociální polarizace v Bruselu. Právě nově příchozí 

cizinci do daného území polarizují společnost. Z jejich strany dochází k oboustranné 

polarizaci, jelikož například chudí cizinci z východu migrují do jiné země za prací, živí 
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se jako dělníci a tím pádem je jejich sociální status nízký. Tito migranti žijí především 

ve městech. Kdežto bohatí, vysoce vzdělaní cizinci, kteří přijdou do dané oblasti také 

za prací, ale kupříkladu v oblasti vědy, mají sociální status vysoký. Cizinci s vyšším 

sociálním statusem se často koncentrují právě do oblasti suburbií.  

Již na konci 90. let a na přelomu 21. století zjišťuje Saskia Sassen (1991 cit. v Hamnett, 

1994, s. 402, 422) kontrast mezi bohatými a chudými, zvláště výrazný v městských 

oblastech. Výzkumy z New Yorku, Tokia a Londýna hledaly různá vysvětlení, jedním 

z nich byla změna trhu práce, kdy došlo k posunu od průmyslových trhů práce po post-

průmyslové. Posun vedl k rostoucí internacionalizaci ekonomiky a rozvoji globálních 

měst. Specifická struktura ekonomiky v globálních městech zároveň nabízela veliké 

množství pracovních míst s nízkým platovým ohodnocením, což přitahovalo mnoho 

skupin migrantů nižších sociálních tříd. Výsledkem byla poptávka po profesionální, 

vysoce kvalifikované pracovní síle. Hamnett (1994, 1996) oponuje Sassen a zpochybňuje 

její hypotézu o kontrastu chudých a bohatých, on naopak vyzdvihuje roli vzdělání. Říká, 

že nejsme svědky sociální polarizace, ale procesu růstu polarizace příjmů či profesní 

nerovnosti. Ke shodě studia polarizace ve svém díle došli Tilly (1998) nebo Van Eijk 

(2010), kteří tvrdí, že sociální polarizace má specifický prostorový výsledek.  

Hamnett (1994) ve svém článku polemizuje nad sociální polarizací v globálních městech. 

Tvrdí, že procesy ekonomické změny v těchto městech vedou k rostoucí polarizaci 

v pracovním sektoru a příjmech domácností, je pokořena absolutní horní hranice růstu 

a naopak dolní hranice poklesu. Lidé jsou buďto na úplném vrcholu, nebo na hranici dna, 

přitom dochází k poklesu středních hodnot, pomalu mizí střední třída. Tato tvrzení jsou 

aplikovatelná zajisté v New Yorku nebo Los Angeles kvůli jejich velmi vysoké míře 

přistěhovalectví, ale celosvětově jen zřídka. Polarizace je spojena se změnami v poptávce 

po bydlení. Dochází ke koncentraci méně kvalifikovaných osob v méně žádaných částech 

města. Pracovní polarizace je doprovázena rostoucí sociální a etnickou segregací. 

Forma a rozsah polarizace v různých městech pravděpodobně odráží povahu a podobu 

režimů sociálního státu v různých zemích, jakož i formu hospodářské restrukturalizace 

a dalších faktorů, jako je rozsah přistěhovalectví. Rostoucí polarizace příjmů 

je doprovázena profesionalizací profesní struktury, typickým příkladem bylo město 

Londýn (Hamnett, 1996). 
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Příchod nových obyvatel do centra města měl kladný přínos, který spočíval ve zlepšení 

sousedských vztahů, naopak příliv nových obyvatel do zázemí města měl opačný 

výsledek. Sousedské vztahy okrajových částí to degradovalo (Hamnett, 1996).  

2.1.4 Segregace 

Termínem segregace označujeme prostorové rozdělení obyvatel v rámci města, podobné 

skupiny obyvatel se koncentrují do stejné oblasti. Dochází ke sbližování obyvatel 

se stejným sociálním statusem, stejnou etnicitou, či stejnými kulturními zvyky. 

Je chápána negativně, jako problém společnosti, při kterém dochází k nerovnosti 

a znevýhodnění (Ouředníček, Temelová, Macešková a kol., 2008). 

Řada výzkumů se soustředila na proces segregace, ve kterém docházelo k podobným 

závěrům. Segregace je sociální vzdálenost mezi bohatými a chudými, kde jsou skupiny 

s nízkými příjmy (včetně etnických menšin) soustředěny v určitých částech měst, jak píše 

Lupi, Musterd (2004), nebo van Kempen (2005). Většina studií segregace mívá spíše 

statický pohled na jednotlivé čtvrti, zároveň jsou spíše krátkodobé s nedostatečným 

počtem dat Zwiers, Kleinhans, van Ham (2015). Hulchanski (2010) studoval ve svém 

výzkumu město Toronto, které se podle něj stále více polarizovalo z hlediska příjmů. 

Tato studie byla jako jedna z mála dlouhodobá. Městské čtvrti, které byly v 70. letech 

relativně chudé a znevýhodněné, se postupem času přetransformovaly. Podle kanadského 

sčítání lidu pro město Toronto došlo mezi lety 1970 a 2005 k procesu prostorové 

polarizace. Zvětšily se čtvrti, kde se koncentrují obyvatelé s nižšími příjmy, zatímco 

čtvrti s obyvateli střední třídy postupně mizí. Jev polarizujícího se obyvatelstva byl 

nejvíce zaznamenán na počátku 21. století. Největší roli v prostorové polarizaci hraje 

výše příjmů. 

2.1.5 Separace 

Termín separace je velice podobný segregaci, také se jedná o vyčlenění, oddělení skupiny 

obyvatelstva, nicméně toto vyčlenění je zcela dobrovolné. Lidé jednají podle své 

svobodné vůle a vlastní volby (Ouředníček, Temelová, Macešková a kol., 2008). 

2.1.6 Sociální prostředí 

Ouředníček (2011) rozděluje složky životního prostředí na fyzické a sociální (viz obrázek 

č. 1). Fyzické prostředí je vytvořeno a nadále přetvářeno člověkem. Sociální prostředí 
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se skládá ze dvou podskupin – sociální klima a sociální struktura. Podstata sociálního 

prostředí je existující odlišnost žijících obyvatel mezi sebou, která je zapříčiněna různým 

sociálním klimatem. I přesto, že má obyvatelstvo podobnou demografickou, 

ekonomickou či etnickou strukturu, sociální klima nemusí být totožné. Sociální klima 

se na rozdíl od sociální struktury daleko více mění v čase (Ouředníček, 2011). 

Obrázek č. 1 Složky životního prostředí 

 

Studium sociálního prostředí blízce souvisí se studiem sociální polarizace. Ve velkém 

sociologickém slovníku (1996) je sociální prostředí charakterizováno jako souhrn všech 

sociálních, tedy společenských aspektů životního prostředí. Označením pro společenské 

struktury, vztahy, jevy a procesy může být také termín sociální svět. Šilhánová (1996) 

tvrdí, že sociální prostředí je zpravidla chápáno jako souhrn všech sociálních aspektů 

životního prostředí. Sociální prostředí se v suburbánních lokalitách postupně mění, 

struktura obyvatelstva po určitém čase však zůstává stejná. Jedním z problémů příchodu 

nového obyvatelstva do příměstských oblastí je sociální separace, nebo polarizace 

sociální struktury obyvatel. Tyto problémy se projevují například nízkou komunikací 

mezi nově příchozím a původním obyvatelstvem, nízkou účastí na veřejném životě 

a kulturním dění v obci, nebo střety sociálně odlišných skupin obyvatelstva (Ouředníček, 

Puldová, 2006). Špačková (2011, s. 15) vidí hlavní podstatu sociálního prostředí 

ve skutečnosti, že „sociální prostředí dvou lokalit, v nichž bydlí obyvatelstvo s velmi 

podobnou sociální, demografickou, ekonomickou nebo etnickou strukturou, se může lišit 

právě díky jiným charakteristikám sociálního klimatu“. Podle Puldové, Ouředníčka 

(2006) a Ouředníčka (2011) se sociální struktura obyvatelstva v lokalitě a v čase 

proměňuje méně než sociální klima, a tak se sociální prostředí lokality v čase neustále 

vyvíjí. 

  

Zdroj: Ouředníček (2011) 
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Sociální klima 

Je velice obtížné jednoznačně definovat sociální klima (Puldová, Ouředníček, 2006; 

Špačková, 2011). Obsahuje charakter vztahů mezi členy sociálních skupin, stupeň 

sociální soudržnosti, typy chování, stav, ve kterém se lokální společnost nachází (např. 

bezpečí, ohrožení), životní styl obyvatel, rytmus života lokality, nebo míru participace 

ve společenském a politickém životě (Puldová, Ouředníček, 2006; Ouředníček, 2011). 

Po příchodu nových obyvatel do obcí v zázemí jádrových měst, nastává výrazná změna 

sociální struktury obyvatelstva, přeměňuje se sociální klima v těchto obcích, což má vliv 

na výslednou proměnu jejich sociálního prostředí (Puldová, Novák, 2008). 

Podle Cílka, Baše (2005, s. 4) se obyvatelé obce „začínají rozdělovat na starousedlíky 

a novousedlíky s různými, často protichůdnými cíli.“ Dochází k suburbanizaci v jiném 

smyslu slova, k poměšťování vesnického způsobu života. Ouředníček (2003) ji označuje 

jako urbanizaci nepřímou. Potočný (2006) rozděluje nově příchozí obyvatele podle jejich 

přístupu k novému bydlišti na dva odlišné typy. Novousedlíci považují nové bydliště 

za svůj domov, chtějí v něm strávit zbytek života a přizpůsobit se – to je první typ 

přístupu k novému bydlišti. Ve druhém přístupu nově příchozí nemají zájem navazovat 

nové vztahy a nechtějí budovat ve svém přechodném bydlišti sousedské vztahy, 

od původních obyvatel se separují. Můžeme přidat ještě třetí přístup, kterým je neutrální 

chování nových obyvatel.  

Někteří autoři se shodují v názoru, že příchod nových obyvatel negativně ovlivňuje 

celkové sociální prostředí v suburbánních obcích, sociální vztahy mezi původními 

a novými obyvateli a zapojení obyvatel do života obce (Jackson, 2002; Sýkora, 2002; 

Sýkora, 2003; Cílek, Baše, 2005; Hnilička, 2005). Těmto autorům oponuje Ouředníček 

(2003); Kostelecký, Čermák (2004); Doležalová, Ouředníček (2006); Potočný (2006); 

Puldová, Ouředníček (2006); Leetmaa a kol. (2009); Špačková, Ouředníček (2012) 

a další, kteří zastávají opačný názor. Příchod nových obyvatel nijak negativně 

neovlivňuje sociální prostředí v suburbánních obcích, dokonce se v některých případech 

podílí na rozvoji zdejších sociálních vztahů. Puldová a Ouředníček (2006) tvrdí, 

že zvětšující se sociální polarizace v zázemí Prahy většinou nevede ke vzniku sociálních 

konfliktů. Ke stejnému zjištění v zázemí Budapešti dochází Soós a Ignitz (2003). 

Nicméně tato práce zastává názory Hniličky (2005), Sýkory (2003), či Puldové, Nováka 
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(2008), kdy soužití polarizovaných skupin obyvatel může někdy vést až ke vzniku 

sociálního napětí a následně ke vzniku sociálních konfliktů. 

Sociální prostředí a obecné společenské vztahy mezi jedinci výrazně ovlivnil koncept 

tzv. community question, neboli komunitní otázky. Tento koncept z veliké části přispěl 

k výzkumu sociálního prostředí ve městech (např. zapojení nových obyvatel 

do společenského života a městských komunit Špačková (2011). Koncept community 

questions se zabývá hlavně výzkumem skutečnosti, jak společenská dělba práce ovlivňuje 

organizaci a obsah primárních vztahů mezi jednotlivci. Přístupy k jejímu studiu ve svém 

článku popisují Wellman a Leighton (1979). 

Východiskem konceptu community question jsou následující tři přístupy: community lost 

(ztracená komunita), community saved (zachráněná komunita) a community liberated 

(osvobozená komunita), která je někdy označována také jako community transformed 

(přeměněná komunita) Wellman, Leighton (1979). Podle Wellmana a Leightona (1979) 

je důležité rozlišovat význam slov komunita (community) a sousedství (neighborhood). 

Sousedství je definováno jako území ve městě, které má rezidenční funkci (Martin, 

2003).  Domnívají se, že v současné době je možné najít rysy všech tří typů komunit, 

které nemusí být spojené s konkrétním místem ve městě. Wellman (1979) píše 

o upadávání komunit, se kterými je úzce spojen koncept ztracené komunity (community 

lost). Většina studií se zabývala průmyslovou revolucí a jejími dopady na obyvatele. 

Obyvatelé měst nejsou plně začleněni do jedné komunity, ale jsou omezenými členy 

četných sociálních sítí (Wellman, 1979). Wirth (1938) píše o primárních vztazích 

mezi obyvateli ve městě, které označuje za „neosobní, přechodné“. U městských obyvatel 

tak převládají sekundární sociální vztahy. Druhý koncept se nazývá zachráněná komunita 

(community saved) hovořící o velice pevných komunitních vazbách uvnitř městských 

čtvrtí a následném vytvoření tzv. „městské vesnice“ (Gans, 1962). Příznivci tohoto 

konceptu tvrdí, že lokalita bydliště je i nadále v industriální společnosti důležitým místem 

pro získání podpory a sdružování. Wellman, Leighton (1979) tvrdí, že formální instituce 

podpořily zachování základních vazeb, což se jeví jako sporné. Zároveň tento koncept 

říká, že sousedské komunity přetrvávají v průmyslových byrokratických společenských 

systémech jako důležitý zdroj podpory a společenského života (Wellman, Leighton, 

1979). Třetí typ přístupu ke studiu komunit, je osvobozená komunita (community 

liberated) nebo také přeměněná komunita (community transformed). Autoři se domnívají, 

že každý jedinec může dosáhnout důležitých primárních vazeb i mimo sociální sítě 
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sousedských komunit. Zároveň primární vztahy nejsou koncentrovány v jedné komunitě 

vymezené místem bydliště, naopak se utváří v rozptýlených a řídce propojených 

strukturách. Poslední koncept současně souhlasí s community lost i community saved.  

Tvrdí, že průmyslová povaha sociálních systémů vedla k oslabení sousedských komunit 

ve městě a dále souhlasí, že primární vazby jsou pro jedince důležité a užitečné a že se 

komunity stále rozvíjejí ve městě (Wellman, Leighton, 1979).  Důležitá myšlenka 

community liberated je existence sociálně uzavřené komunity i na velkou vzdálenost. 

Ouředníček, Puldová (2006) tvrdí, že pro zkoumání komunit, soudržnosti a participace 

v rámci geografie je nutné jejich ohraničení v prostoru.   

Na studiu geografie se významně podílel Ferdinand Tönnies, který je považován 

za zakladatele komunitních studií a je autorem konceptů Gemeinschaft a Gesselschaft, 

což jsou formy společenských vztahů. Gemeinschaft znamená společenství, v němž 

existují pevné vazby mezi lidmi, které spojuje určité pouto, kdežto Gesellschaft 

je označení pro základní mezilidské vztahy, které jsou soutěžní a konkurenční (Rocher, 

1968). Nevyskytují se v čisté podobě, ale zpravidla smíšené. Lze říci, že vztahy typu 

Gemeinchaft byl typický pro tradiční společnost, naopak Gesselschaft převládá v době 

industriální společnosti. 

Puldová (2006) se domnívá, že jedním z nejdůležitějších aspektů pro charakter vztahů 

v lokalitě jsou vlastnosti rezidentů. Čím více jsou si lidé podobní (stejný ekonomický, 

sociální a demografický status), tím je větší pravděpodobnost, že jejich vztahy budou 

intenzivnější. Vliv fyzického prostředí nesmí být opomíjen. Místa sloužící ke společnému 

setkávání rezidentů (ulice, park, klubovna, restaurace) napomáhají v navazování 

kontaktů. Důležité jsou také společenské a kulturní akce, jako jsou např. masopustní 

průvody nebo maškarní karnevaly atd. 

Davies, Hebert (1993) napsali knížku Communities Within Cities: An Urban Social 

Geography, ve které se zabývají společností ve městech. Ve své knize citují Chapin 

(1965, cit. v Davies, Herbert, 1993, s. 196), který popsal typologii sedmi druhů chování 

v lokalitě. Tyto typy jsou:  

1. Aktivita nebo využívání zařízení - jakým způsobem uspokojují rezidenti 

své potřeby (např. nakupování v obchodě s potravinami, návštěva restauračního zařízení). 
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2. Neformální interakce – neformální interakce mezi lidmi (mezi sousedy, 

příbuznými, přáteli, kolegy). 

3. Vzájemná spolupráce – soudržnost mezi rezidenty (např. hlídání dětí sousedům, 

krmení domácích zvířat při odjezdu sousedů na dovolenou, zalévání květin.  

4. (Formální) organizace – vytvoření organizací k naplnění potřeb skupiny.  

5. Politická participace – (např. kandidování do zastupitelstva obce, účast 

v komunálních volbách).  

6. Vnější podpora - význam interakcí mimo lokalitu pro charakter komunity. Jde 

o konkrétní vztahy, které mají obyvatelé s externími organizacemi, jež mohou pomoci 

lokalitu zkvalitnit.  

7. Ekonomické toky – investice peněz v lokalitě nebo jinde.  

Pro svou práci jsem vybrala čtyři typy tohoto chování, díky němuž lze hodnotit sociální 

prostředí. Místní aktivitu a využívání zařízení sleduji na příkladu využívání místního 

restauračního zařízení. Neformální interakce jsou zjišťovány hodnocením vztahu 

mezi starousedlíky a novousedlíky, účast na společenských akcích a setkávání se 

sousedy. Hlídání domu, zalévání květin a starání o domácí zvířata v nepřítomnosti 

souseda pak charakterizuje vzájemnou spolupráci. Čtvrtý typ - politická participace 

zjišťuje, zda se rezidenti aktivně zapojují do politického života v obci. 

2.1.7 Sociální kapitál 

Obecně může být sociální kapitál chápán jako soubor mezilidských vztahů, pravidel 

a norem chování, neformálních kontaktů a důvěry. Je to tedy prostředek, který usnadňuje 

kooperaci, vzájemnou spolupráci mezi aktéry. Samotný kapitál je charakterizovaný 

jako určité jmění, jak hmotné, tak i nehmotné, díky němuž lze dosáhnout dalších hodnot 

Šafr, Sedláčková (2006). Bourdieu (1993) hovoří o sociálním kapitálu, do kterého se řadí 

sociální normy, důvěra, která pozitivně působí na soudržnost společnosti a sociální 

interakce. Zájem o problematiku sociálního kapitálu v posledním desetiletí výrazně 

stoupá (Šafr, Sedláčková, 2006). 

Existuje více druhů kapitálu, například přírodní kapitál, kam řadíme přírodní zdroje, 

nebo lidský kapitál, který zahrnuje vzdělání, mentální zdraví, či pracovní síly. 
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Putnam (1993, s. 2) popisuje sociální kapitál jako „odkaz k vlastnostem sociální 

organizace, jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují koordinované jednání, 

a tak přispívají k výkonnosti společnosti.“ Glenn Loury (1977) jako první publikoval 

ve své práci pojem sociální kapitál, který byl využíván prvotně v sociologii a až poté 

v oblasti geografie. Několik autorů vidí sociální kapitál jako základ pro nerovnosti mezi 

lidmi Coleman (1988). Sociální kapitál je založen na mezilidské důvěře a také 

důvěryhodnosti veřejných a politických institucí, které určují právní řád.  

 

2.2 Současné publikace o suburbanizaci a sociální polarizaci 

V této části se zaměřuji na současnou literaturu o suburbanizaci a sociální polarizaci 

publikovanou v průběhu uplynulých tří let. 

Hochstenbach, Musterd (2018) zdůrazňují fakt, že v průběhu posledního desetiletí prošla 

mnohá města hlubokou změnou týkající se sociálních tříd. Velká města se v této 

postindustriální době stala daleko více polarizovaná. Ve velké míře roste sociálně-

ekonomická segregace v mnoha evropských hlavních městech (Tammaru, Marcinczak, 

van Ham, Musterd, 2016). Dochází k postupnému posouvání městské chudoby. 

V oblastech nacházejících se dál od centra se úměrně snižuje nájemné za bydlení. 

Právě výše nájemného určuje místo bydliště.  

Massey a Tannen (2018) píší o suburbanizaci a segregaci v USA mezi lety 1970 až 2010. 

Článek analyzuje suburbanizační trendy bílé a černé rasy, Asiatů a Hispánců. Dozvídáme 

se, že všechny zmiňované skupiny obyvatel se koncentrují stále více na předměstí, ačkoli 

rozdíl mezi bílým obyvatelstvem a menšinami zůstává velký. Ve středně velkých městech 

však na předměstí nalezneme stále pouze bílou rasu. Občané s tmavou pletí zůstávají 

nejsegregovanější skupinou na předměstí i ve městě. Autoři ale podotýkají, že segregace 

a izolace černé rasy ve městech a předměstích klesá. Nicméně zatímco hispánská 

a asijská úroveň segregace zůstala stabilní, úroveň prostorové izolace se zvýšila. Hispánci 

ve Spojených státech mají snahy o snížení míry segregace, díky svým sociálně-

ekonomickým úspěchům se snaží získat postavení ve společnosti bělošského 

obyvatelstva. Černá rasa má snahu dosáhnout desegregace prostřednictvím 

suburbanizace, jsou ale mnohem méně schopní využít sociálně-ekonomické přístupy 

než Hispánci, proto dochází jen zřídka ke vstupu černé rasy do čtvrtí bělochů. 
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Krize bydlení ve Spojených státech amerických je velice aktuální téma. Lucy (2017) vidí, 

že Amerika vstoupila do hluboké krize bydlení již v roce 2008 a přinesla s sebou 

prostorové a demografické důsledky krize bydlení. Trh s bydlením upadal nerovnoměrně 

a tuto krizi vnímala každá věková kategorie odlišně. Lucy (2017) zmiňuje zázemí města 

Atlanta, jako nejrychleji se rozvíjející, zároveň jako jedno z největších suburbií a tím 

pádem i jedno z nejvíce poznamenaných krizí. Jelikož se razantně zvýšily ceny 

pohonných hmot, mnoha suburbantům se nevyplatilo dojíždět denně tak veliké 

vzdálenosti, proto zvolili přemístění zpět do centra města. Předměstský sen byl naplněn, 

přišel čas splnit si další sen. Náhle se objevují alarmující počty prázdných domů, jejich 

hodnota samozřejmě klesá, proto se tyto nemovitosti prodávají výrazně pod cenou. Tímto 

se stává bydlení na předměstí dostupné i pro nižší sociální vrstvy a dochází k výměně 

obyvatelstva.   

Pro změnu Cervero (2018) vidí krizi spíše v dopravě než v bydlení. Tvrdí, že americké 

předměstí se ocitlo v mobilní krizi, která obnáší dopravní zácpy v ranních a odpoledních 

špičkách. Obyvatelé předměstí zpravidla dojíždí do zaměstnání do kancelářských budov, 

které jsou bohužel špatně lokalizovány, jejich dopravní dostupnost je poměrně obtížná. 

Tyto kancelářské parky jsou špatně dostupné veřejnou dopravou i na kole, proto je 

automobil stále nejvhodnější způsob dopravy do zaměstnání. Zatímco lidé pracující 

v centru města mohou během oběda snadno chodit do restaurace nebo obchodního domu, 

ti, kteří pracují ve výše zmíněných kancelářských parcích, které bychom mohli přirovnat 

ke školnímu areálu, jsou v poledne zcela odříznuti, pokud do práce nepřijedou vlastním 

vozem. Podle autora obklopuje předměstí krize mobility, která může přinést úplnou 

nechuť k jakékoliv mobilitě.  

Antoniucci, Marella (2018) vydali práce, které hodnotí rozdíly polarizace trhu s bydlením 

v italských městech od roku 2008 v letech hospodářské recese v Itálii. Index polarizace 

trhu byl vybudován a korelován s hustotou měst a socio-ekonomickými faktory jako 

zastoupení městského rozvoje zemí jižní Evropy. Italští autoři se zaměřili na svou rodnou 

zem a prováděli výzkum ve 112 italských provinčních hlavních městech. Ekonomická 

a státní dluhová krize negativně koreluje s trendy na trhu s bydlením. V hustěji 

osídlených městech se krize projevila ve větším rozměru, než v rozlehlých územích. Byty 

ve městech a na předměstí jsou jasně polarizovány. Polarizace se odvíjí od hustoty 

zalidnění, ekonomické situace a dostupnosti bydlení. Záleží především na sociálně-

ekonomické struktuře městského obyvatelstva.  
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Somashekhar (2017) se zabývá mezinárodní migrací na americké předměstí a otázkou 

rovnosti či nerovnosti přistěhovalců včetně jejich začlenění. Zdůrazňuje důvody, které 

stojí za suburbanizací etnické ekonomiky a její vliv na výdělky. Ačkoliv výzkum 

zdůrazňuje jedinečnost příměstských etnických ekonomik, předměstské etnické 

ekonomiky přinášejí podobné výsledky jako v městských oblastech. S tím souvisí i to, 

že rozdíly mezi modely začlenění přistěhovalců do měst a předměstí se snižují. Autor 

zdůrazňuje proces nazvaný prostorová asimilace. Přistěhovalci se z počátku usazují 

v méně vyspělých městských čtvrtích z důvodu nedostatku kapitálu, diskriminace 

a pomalého začlenění a přijetí jiného stylu života (Massey, 1985). Nakonec se přestěhují 

do bohatších oblastí, jako jsou části amerického předměstí (Somashekhar, 2017). 

Na proces suburbanizace nahlížím jako na stěhování obyvatel do nově vystavěných 

rodinných domů v zázemí měst. Nově příchozí obyvatelé značně narušují fyzické 

i sociální prostředí obce, do které se nastěhovali. Nové domy zabírají území obce, které 

se postupně rozrůstá, dochází k degradaci fyzického prostředí. Hlavním aktérem procesu 

suburbanizace je především mladší a vzdělanější obyvatelstvo, které od původních 

obyvatel v zázemí měst odlišuje. Noví obyvatelé svým vzděláním, ekonomickou 

aktivitou a především odlišným životním stylem či jinými zvyky postupně přeměňují 

sociální klima v obci. Mezi původními a novými obyvateli může vzniknout polarizace, 

případně sociální napětí, které mohou vést ke konfliktům.   

Sociální polarizaci chápu jako rozdíly v sociální struktuře a v jednotlivých 

charakteristikách obyvatel. Dochází ubývání obyvatel střední třídy. Za znaky považuji 

například odlišné vzdělání obyvatel (vysokoškolák a člověk se základním vzděláním 

či s výučním listem), rozdílnou věkovou strukturu (důchodce žijící v zázemí města 

a mladá matka na mateřské dovolené nově přistěhovaná do zázemí města), případně jiný 

ekonomický status (bohaté a chudé obyvatelstvo). Dále s sebou nese odlišnosti 

ve fyzickém prostředí, způsobu bydlení a životním stylu. 

Za důsledky suburbanizace na sociální polarizaci považuji rozdíl ve věkové struktuře 

rezidentů, v ekonomické aktivitě obyvatel, dále v nejvyšším dosaženém stupni vzdělání, 

v odlišném životním stylu, trávení volného času, či odmítání vzájemné vypomoci 

sousedům. 
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3. METODIKA 

Pro naplnění cílů práce bylo využito empirického výzkumu. Rozhodla jsem se postavit 

diplomovou práci na základě dotazníkového šetření. Tato metoda byla zpracována 

prostřednictvím polostrukturovaného dotazníku, který byl předem připraven v tištěné, 

ale i elektronické podobě. Dotazník se zaměřil na výzkum sociálního prostředí v obci 

Jesenice, konkrétně na výskyt polarizace, ale také politické či společenské participace 

a koheze.  

Hodnocení sociálního klimatu v suburbiích je poměrně těžko měřitelné. Některé znaky 

sociálního prostředí nelze zkoumat prostřednictvím ekonomických a sociální ukazatelů 

obyvatelstva pocházejícími z výsledků sčítání lidu či z běžné evidence obyvatelstva, 

kvůli tomu je nutné použít jiné metody v malých případových lokalitách (Doležalová, 

Ouředníček, 2006).  

Dotazníkové šetření slouží k rychlému a relativně levnému sběru dat od velkého 

množství lidí, což např. osobní rozhovor či telefonní interview neumožňuje 

(Disman, 2002). Toto šetření lze provádět v papírové nebo online formě, cílem je popis 

potřebné cílové skupiny a poznání charakteristik, názorů a postojů lidí. Aby byla tato 

metoda objektivní, je potřeba oslovit reprezentativní vzorek. Velkou výhodou dotazníků 

je možnost zobecňovat zjištění na celou zkoumanou populaci (Gavora, 2000). 

Pro studium sociální polarizace je velice klíčový sociální status. Pro změření sociální 

polarizace je potřeba použít ukazatele sociálního statusu, mezi které patří například 

dosažený stupeň vzdělání, výše příjmů nebo druh zaměstnání. Dalším ukazatel může být 

např. osobní vlastnictví nemovitosti, ale nesmím opomíjet fakt odlišného trávení volného 

času a žití jiného životního stylu.  

K naplnění hlavního cíle a zodpovězení výzkumné otázky byla dále jedna krátká kapitola 

věnována analyzování internetových diskusních fór. Domnívám se, že diskusní fórum 

může také charakterizovat sociální klima a naznačit polaritu obyvatelstva, mohou z něj 

vyplývat nejrůznější problémy, stížnosti, ale i naopak silné stránky obce.  

K popsání demografického vývoje obyvatelstva v Jesenici u Prahy byla použita data 

z Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Do grafu byl zaznamenán přirozený 

a migrační přírůstek a počet obyvatel od roku 1989 do roku 2017. Prostřednictvím 

dostupných dat z ČSÚ o počtu dokončených bytů došlo k popisu vývoje bytové výstavby 
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v Jesenici u Prahy od roku 1997 až do roku 2016. Zároveň byla zjištěna intenzita bytové 

výstavby, kterou vypočteme jako počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního 

stavu. Pro zhodnocení sociálně prostorové struktury v Jesenici u Prahy byla popsána 

věková struktura obyvatelstva od roku 1991 až do roku 2016.  Data z let 1991, 2001 

a 2011 byla zjišťována v rámci Sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB), ale data o věkové 

struktuře za ostatní roky pocházela mimo SLDB, nicméně všechna uvedená data byla 

vyhledána z Českého statistického úřadu. Věková struktura 0-14, 15-64 a 65 a více byla 

popsána od roku 1991 pravidelně každý rok až do roku 2016. Podrobnější věková 

struktura, ve které bylo obyvatelstvo rozděleno do menších věkových skupin, byla 

vytvořena k roku 2001, 2011 a 2016. Roky byly vybrány na základě dostupných dat 

na statistickém úřadě. 

 

3.1 Průběh dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo nejen formou tištěných dotazníků, tedy papírovou formou, 

ale dotazník dostal současně i elektronickou podobu. Online dotazník byl vytvořen 

na portálu Survio.cz.  Dotazováni byli lidé žijící v jednotlivých domácnostech v Jesenici 

a jejich částech, tedy v Osnici, Zdiměřicích, Horních Jirčanech a Kocandě.  

Aby došlo k zajištění dostatečného množství respondentů, výzkum byl prováděn více 

způsoby. Tištěné dotazníky jsem rozdala na základní škole v obci Jesenice a letáčky, 

které odkazovaly na elektronický dotazník, byly šířeny pomocí sociální sítě a současně 

pomocí České pošty. Česká pošta nabízí službu Roznáška informačních/propagačních 

materiálů, jíž jsem využila. Jedná se o službu neadresného rozesílání hromadně 

podávaných informačních a propagačních materiálů, které nejsou určeny konkrétním 

adresátům. Podané letáky se dodávají do domovních schránek (Česká pošta, 2019). 

Vytvořený leták, který pošta roznesla do schránek domácností v Jesenici, obsahoval 

odkaz na elektronický dotazník na webové stránce Survio.cz. Občané se mohli na letáku 

dočíst, k čemu dotazníkové šetření slouží a jak mohou dotazník vyplnit. Distribuci letáků 

předcházela pilotáž výzkumu. Pilotáž jsem provedla po vytvoření dotazníku a konzultaci 

s vedoucím. Záměrem pilotáže bylo získání připomínek a poznatků z dotazníku 

a následná korekce. 

Šíření dotazníků pomocí sociálních sítí probíhalo obdobně. Na oficiální facebookovou 

stránku Jesenice u Prahy a na stránku Bazárek Jesenice u Prahy byl vložen odkaz 
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s elektronickým dotazníkem a průvodním dopisem, ve kterém jsem prosila obyvatele 

Jesenice k vyplnění přiloženého dotazníku. Odkaz respondenty přesměroval přímo 

k vyplnění dotazníku na portálu Survio.cz. 

Dotazníkové šetření na Základní škole v Jesenici probíhalo po domluvě s paní ředitelkou 

Novotnou. Přímou distribuci dotazníků zajistili třídní učitelé. Tištěné dotazníky byly 

předloženy žákům prvních až devátých tříd. Jak je výše zmíněno, dotazník byl určen pro 

jednotlivé domácnosti, proto žáci sami dotazníky nevyplňovali, ale odnesli je domů 

rodičům. Cílová skupina pro diplomovou práci byly právě rodiny žijící na území 

Jesenice.   

Ředitelku školky jsem kontaktovala telefonicky s prosbou o spolupráci a prostřednictvím 

e-mailu. Součástí e-mailu byla žádost o umožnění dotazníkového šetření v prostorách 

základní školy včetně podpisu proděkana a razítka fakulty, dále průvodní dopis, který měl 

za úkol informovat o důvodu a cíli šetření (viz Příloha č. 2) a příloha celého dotazníku 

k prohlédnutí. Současně byl v emailu uveden kontakt na mě i na vedoucího mé práce. 

Paní ředitelka mé žádosti o výzkum vyhověla a tím mi zprostředkovala rozdání dotazníků 

třídním učitelům. Pro správnou distribuci dotazníků byl napsán dopis pro učitele 

s přesnými instrukcemi. Dopis dále obsahoval průvodní dopis pro rodiče, přibližnou 

délku trvání dotazníkového šetření, účel výzkumu, kontakt na mě i vedoucího diplomové 

práce. V instrukcích pro učitele, ale i pro rodiče stálo, že dotazník by měl vyplnit jeden 

z rodičů a následující den po svém dítěti poslat zpět do školy. 

Samotnému dotazníkovému šetření předcházelo vytvoření dotazníku. Dotazník obsahoval 

21 otázek + 6 otázek identifikačního charakteru. Z 21 otázek byly 4 otevřené, 

4 polootevřené a 13 uzavřených. U uzavřených otázek byly možnosti odpovědí 

ano/ne/nevím/občas, případně označení počtu hvězdiček na škále 1 – 10. 

V polootevřených otázkách byla možnost „jiné“ nebo „napište jaké“, u kterých jsem 

žádala respondenty o konkretizaci jejich odpovědi. V dalších bylo navrženo maximálně 

deset variant odpovědí, z nichž mohl respondent vybrat jen jednu či více.  Celkový čas 

strávený vyplňováním dotazníků byl v časovém rozpětí patnácti až dvacet minut. Šetření 

proběhlo v březnu a dubnu roku 2019. Obsah dotazníku lze rozdělit do čtyř okruhů. První 

okruh se zabýval společensko-politickou participací, zajímala jsem se, jak se lidé podílí 

na společenském a politickém životě, zda navštěvují místní restaurační zařízení nebo 

chodí volit do komunálních voleb. Další okruh řešil klíčovou sociální polarizaci. V této 
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části jsem se ptala respondentů, jak tráví volný čas, nebo jaké problémy nastaly v obci 

mezi starousedlíky a novousedlíky. Třetí okruh byl zaměřen na sociální kohezi 

mezi obyvateli. Zde se objevovaly otázky, které měly za úkol zjistit, do jaké míry 

spolupracují dotazovaní rezidenti se sousedy. V poslední části dotazníku byla použita 

stupnice 1 až 10, kde respondenti zhodnotili počtem hvězdiček život v obci, na stupnici 

1 až 5 definovali své mínění o starousedlících a nově příchozích obyvatelích.  

Identifikační část dotazníku se snažila charakterizovat respondenta. Zajímala se o počet 

členů domácnosti, o pohlaví respondenta, nejvyšší dosažené vzdělání a místo bydliště 

(viz Příloha č. 1). Jesenice byla v dotazníku rozdělena do 8 ploch/lokalit, do jedné z nich 

měl respondent zaznamenat své místo bydliště (viz obrázek č. 2). 

Podle údajů České pošty (2019) byl zjištěn přesný počet domácností v Jesenici u Prahy 

a v jejich jednotlivých částech. V samotné Jesenici je evidováno přesně 

2 598 domácností, Osnice čítá 749 domácností, ve Zdiměřicích najdeme 599 domácností 

a v Horních Jirčanech bylo zaznamenáno 384 domácností. Po sečtení tvoří Jesenici 

celkem 4 330 domácností. Aby výzkumné šetření pokrylo více domácností, dotazníky 

jsem rozdala na základní škole v počtu 530 dotazníků. Dále bylo rozneseno 

prostřednictvím České pošty do schránek obyvatel Jesenice a Osnice 1000 letáků 

s odkazem na elektronické dotazníky, z toho jedna polovina do původní a nové zástavby 

v Jesenici, druhá polovina do Osnice. Nakonec jsem dotazník sdílela na sociálních sítích. 

Vložila jsem příspěvek do facebookové skupiny Bazárek Jesenice u Prahy a Jesenice 

u Prahy oficiální s odkazem na elektronický dotazník. 

Jsem si vědoma, že někteří respondenti se mohli překrývat, proto jsem upozornila 

občany, na to, pokud někdo dotazník vyplnil jiným způsobem (papírovou/tištěnou 

formou), ať ho znovu nevyplňuje. Zároveň jsem respondenty upozornila, že žádám 

o vyplnění pouze obyvatele Jesenice u Prahy a jejich částí. 
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Obrázek č. 2 – Rozdělení ploch/lokalit bydliště v Jesenici 

 

Zdroj: ČÚZK (2019), ArcGIS, vlastní zpracování 

Zpracování výsledků 

Návratnost tištěných dotazníků byla poměrně veliká, z 530 rozdaných dotazníků 

se vrátilo zpět 207 vyplněných, což je 39, 1 %. Oproti tomu návratnost online dotazníků 

byla opravdu mizivá. Z rozdaného jednoho tisíce letáčku s žádostí o vyplnění dotazníku, 

vyplnilo online dotazník 48 rezidentů, což je 4,8 % (do této statistiky nebyla započítána 
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distribuce dotazníků na sociální síti, tím pádem byla finální návratnost ještě menší). 

Hodnotila jsem tedy dohromady 255 vyplněných dotazníků.  

Na výsledky dotazníkového šetření byla použita kvalitativní a deskriptivní analýza. Údaje 

z dotazníků byly analyzovány metodou kvantitativního výzkumu, a to chí-kvadrát testem 

nezávislosti v kontingenční tabulce. Současně jsem výsledky dotazníkového šetření 

graficky znázornila. Nejprve jsem jednotlivé výpovědi z dotazníků technicky 

analyzovala. Bylo nezbytné každou písemnou odpověď z vytištěného dotazníku převést 

do elektronické podoby. Všechny výpovědi jsem přepsala do programu Microsoft Excel. 

Díky programu Excel došlo ke zjištění četnosti jednotlivých výpovědí, které byly 

následně zaznamenány do grafů.  

Pro zjišťování statistické závislosti, jsem výpovědi z dotazníků přepsala do programu 

SPSS. Jelikož všechny odpovědi v dotazníku patří do kategorie kvalitativních znaků, 

k vyhodnocení dotazníků jsem využívala mimo jiné kontingenci. Při zkoumání závislosti 

dvou kvalitativních znaků jsou statistické metody omezené a odkázané pouze na výzkum 

těsnosti závislosti (Cyhelský, Souček, 2009). Cyhelský, Souček (2009, s. 97) říkají, 

že „všechna hodnocení stupně závislosti vychází z aplikace testu chí-kvadrát, při kterém 

se prověřuje hypotéza, zda četnosti empirických údajů, naznačující závislost obou znaků 

ve zkoumaném souboru, nemohly vzniknout pouze náhodně. Tato hypotéza je 

označována jako nulová hypotéza H0, naproti ní je hypotéza H1, kterou označujeme jako 

alternativní. H1 tvrdí, že uspořádání četností v kontingenční tabulce je důsledkem 

závislosti obou znaků a nemohlo vzniknout náhodně. Výchozí krok testovacího postupu 

proto vyžaduje stanovení hypotetických četností, které by odpovídaly platnosti nulové 

hypotézy. V dalším kroku se porovnávají skutečné a teoretické četnosti a zjišťujeme 

významnost jejich rozdílů.“ Výsledky z programu SPSS jsou uvedeny v příloze. Dalšímu 

popisu výsledků z dotazníkového šetření se věnuje 5. kapitola.   

 

3.2 Analýza diskusních fór 

Analýza diskusních fór je metoda, při které je nutná analýza textu. Diskusní fórum je 

elektronické fórum na webových stránkách, ve kterém probíhá on-line diskuse. Obvykle 

jde o diskusní server, který umožňuje návštěvníkům komunikovat mezi sebou navzájem. 

Fórum zajišťuje uživatelům internetu svobodnou a otevřenou diskusi. Diskutující zde 

aktivně řeší problémy, které je spojují v jednu komunitu. Fórum umožňuje uživatelům 
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vkládat příspěvky do diskusních témat, o kterých chtějí diskutovat. Jednotlivé diskuse 

jsou vymezeny diskusním tématem (Beránek, 2008). 

Analýza diskusních fór obce si klade hlavní cíl, a to seznámení se s touto formou 

komunikace a pochopení způsobu vedení diskusí. Analýza je doplněna citacemi z diskusí 

s cílem přiblížit způsob internetové komunikace.  

Reifová a kol. (2004) přirovnává diskusní fóra k jakési kavárně k popovídání nad ranními 

novinami. Někdy ale mohou být čtenářské komentáře i užitečné. Odhalí nepřesnost nebo 

doplní sdělovanou informaci. Galčanová (2013) řadí diskusní fóra do veřejných 

virtuálních prostor. Existuje několik typů diskusních fór, prvním z nich je oficiální 

diskusní fórum na webových stránkách obce. Zjišťovala jsem nejprve, zda je v obci 

fórum veřejně přístupné. Hledání oficiálního diskusního fóra bylo neúspěšné. 

Dalším typem jsou diskusní fóra, která nezřizuje obec, ale jiný subjekt. Nejčastěji jsou 

zakládána občanskými sdruženími, která mají fórum jako součást svých webových 

stránek, kde prezentují své aktivity. Třetím typem jsou diskusní fóra, která zřizují fyzické 

osoby, obyvatelé obcí, kteří mají zájem o dění v obci a chtějí ostatním obyvatelům 

zprostředkovat diskusi. Ve většině případů jsou tyto diskuse zakládány pro obyvatele 

nových rezidenčních celků. Posledním typem mého zjištění jsou veřejná diskusní fóra 

vytvořená pro určitou skupinu lidí se stejným zájmem, ve kterých řeší své aktuální 

problémy a dilemata. 

Zjistila jsem, že v Jesenici bylo k roku 2014 oficiální diskusní fórum na webových 

stránkách obce pozastaveno. Zvolila jsem tedy způsob vyhledávání neoficiálních fór 

prostřednictvím internetového vyhledávače. Do vyhledávače jsem zadávala hesla jako 

fórum, diskuse, či debata v kombinaci s názvem obce.  Díky internetovému vyhledávači 

jsem našla odkaz na diskusní fórum na stránkách místního občanského sdružení JAKA 

(druhý typ diskusního fóra). Nalezla jsem i na oficiálních stránkách obce odkaz 

na aplikaci Disqus, prostřednictvím níž mohou lidé diskutovat. Aplikaci Disqus jsem 

sama vyzkoušela. Do aplikace jsem se přihlásila, ale jakákoliv diskuse obsahující název 

Jesenice nebyla k nalezení.  

Objevila jsem portál diskuzeobcanu.cz (třetí typ diskusního fóra), které přímo slouží 

obyvatelům jednotlivých obcí k diskusi. V této diskusi jsou administrátorem vytvořena 

čtyři témata, avšak k žádnému z těchto témat se nikdo nevyjádřil. První téma, které mělo 
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být diskutováno je:„Prodám, koupím, vyměním, daruji“, další téma mělo řešit ztráty 

a nálezy, zbylá dvě témata jsou: „Co se mi v obci líbí a naopak nelíbí“ a poslední rubrika 

je: „Nevíte něco víc?“  Pasivita občanů k jednotlivým tématům může také o něčem 

vypovídat. Starší občané mnohdy nepoužívají internet, anebo vůbec nevyhledávají tento 

typ webových stránek. Mladší obyvatelstvo, především maminky, jsou aktivní na jiných 

internetových portálech.   

Nejčastěji občané Jesenice diskutují na serverech emimino.cz, bike-forum.cz, 

modrykonik.cz, diskuse.dama.cz, modrastrecha.cz, rodina.cz. Jsem si vědoma, 

že na těchto fórech diskutuje pouze specifický vzorek tamější populace. Ve zmiňovaných 

diskusních fórech je zřejmé převládající zastoupení mladších lidí, zejména matek 

na mateřských dovolených, případně jejich partnerů.  Není ale vyloučeno zastoupení 

původních obyvatel.  

Původní obyvatelé se projevovali v oficiálním fóru na stránkách obce. Oficiální diskusní 

fórum pro spíše konzervativní starousedlíky bylo důstojné. Na zrušení diskusního fóra 

ale negativně reagovala většina obyvatel, zejména obyvatelka Jesenice, paní Nová, 

napsala na zrušení fóra tuto reakci: „Diskusní fórum rozhodně považuji za projev 

demokracie a na stránkách chybí“ (Nová, 2016). K úplnému uzavření diskusního fóra 

došlo z důvodu politických bojů mezi občany před komunálními volbami. 

Jelikož žijeme v době sociálních sítí, neměla by být opomíjena jejich popularita a vlivná 

síla. Z tohoto důvodu jsem vyhledávala diskuse spojené s Jesenicí současně na sociálních 

sítích. Sociální sítě tvoří skupiny lidí, které mají společné zájmy a podobné vlastnosti. 

Na základě společných zájmů se lidé vzájemně ovlivňují. Na sociálních sítích lidé řeší 

různá témata, podávají dotazy a žádají o rady. Nejčastějšími tématy mohou být rodinné 

vazby, společenské vazby, zájmy atd. Pojem sociální sítě je v této době intenzivně 

používán ve spojení s internetem a nástupem webů, které se na vytváření sociálních sítí 

přímo zaměřují. Sociální sítě mohou vznikat v zájmových komunitách kolem určitých 

webů (Rozehnal, 2010). Analýza sociálních sítí se zabývá měřením a mapováním vztahu 

mezi lidmi, skupinami nebo organizacemi. 

V rámci sociálních sítí jsem se zaměřila na sociální síť facebook, v níž je vytvořených 

několik skupin týkající se Jesenice u Prahy.  Navštívila jsem skupiny s názvem Maminky 

Jesenice u Prahy, Bazárek Jesenice u Prahy a samozřejmě také Jesenice u Prahy-oficiální. 

Obsah jednotlivých skupin byl pročten a analyzován. Do skupiny Jesenice u  Prahy-
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oficiální jsem zažádala o přijetí, abych mohla odebírat novinky a sledovat nejaktuálnější 

dění v obci. Jelikož tuto skupinu řídí vedení obce, k aktualizacím dochází denně.  

Diskusní fórum bylo zpracováno za pomoci jednoduché obsahové analýzy textu. 

Po vyhledání diskusí na internetových vyhledávačích, ve kterých byla zmíněna Jesenice 

u Prahy, jsem shromáždila výpovědi účastníků diskuse, především mladých maminek. 

Jednotlivé výpovědi jsem zhodnotila a ověřila, zda se text opravdu týká obce Jesenice. 

Přesné citace diskutujících byly prostudovány, následně přepsány a nakonec rozděleny 

do šesti témat, která se objevovala v diskusích nejčastěji. Rozbor diskusních fór je popsán 

ve 4. kapitole. 

  



41 
 

4. PŘÍPADOVÁ STUDIE – OBEC JESENICE U PRAHY 

Čtvrtá kapitola je věnována případové studii Jesenice u Prahy. Nejprve je popsána 

charakteristika obce, dále vývoj počtu obyvatel v obci, v rámci kapitoly práce řeší 

migrační a přirozený přírůstek a zároveň věkové složení obyvatel. Kapitola dále obsahuje 

vývoj bytové výstavby, ve které jsem vypočítala intenzitu bytové výstavby a z ČSÚ 

získala počet dokončených bytů. Vývoj bytové výstavby dále obsahuje subkapitolu 

územní plán obce. Jako čtvrté téma je řešena občanská vybavenost a následně analýza 

internetové komunikace v diskusních fórech, které mohou dobře charakterizovat sociální 

klima v obci a případně ukázat polarizovanou společnost. 

Rezidenční suburbanizace rapidně mění sociální prostředí a s ním související sociální 

klima (Ouředníček, Puldová, 2012). V obci Jesenice zaznamenáváme velký příliv 

obyvatel v suburbánních zónách. Proto předpokládám, že se v rozsáhlém suburbiu objeví 

problémy, které s sebou rezidenční suburbanizace přináší. Zaměřuji se především 

na problematiku sociální polarizace. Sociální polarizaci v suburbiu lze zkoumat 

v jakémkoliv zázemí městského regionu. Domnívám se však, že Jesenice u Prahy 

by mohla být výborný příklad polarizované společnosti, z hlediska procesu suburbanizace 

se jedná o nejdynamičtěji se vyvíjející obec v zázemí Prahy a zároveň o největší 

suburbium v Česku. Předpokládám, že se v obci projeví problémy mezi obyvateli 

v odlišném chování a názorech. Podle mého názoru bude sociální prostředí různorodé, 

každý bude uznávat jiné hodnoty, obyvatelé budou žít svým odlišným životem 

a v neposlední řadě bude jiná sociální struktura obyvatel. Zároveň je Jesenice v současné 

době relativně dobře vybavena službami, oproti jiným obcím v zázemí Prahy. Služby 

jako obchody nebo restaurace jsou vhodná místa pro navazování kontaktů. Obec nabízí 

i další veřejné prostory, kde spolu lidé mohou komunikovat a rozvíjet vztahy. Tyto 

veřejné prostory nalezneme primárně ve starší zástavbě Jesenice, lokalita nově 

vystavěných domů mnoho veřejných prostor nenabízí. Oblasti s novou zástavbou jsou 

většinou silně monofunkční, vlastníci domů obývají pouze své parcely za vysokými ploty 

a do kontaktu se svým okolím mnohdy ani nepřijdou (Gehl, 1996). Jak uvádí Cílek 

a Baše (2005, str. 41), základem každého sídla by měly být „navzájem se doplňující 

soukromé a veřejné prostory“. V suburbiích nalezneme pouze soukromé prostory 

propojené veřejnými komunikacemi, které málokdy plní jinou funkci, než je 

automobilový provoz. Auty přeplněné komunikace nelákají k vycházkám, ani k dětským 

hrám, ani rozhovorům (Cílek, Baše, 2005). S tímto tvrzením v případě Jesenice do jisté 
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míry nesouhlasím. V původní zástavbě Jesenice najdeme veřejné prostory a služby, 

o kterých se zmiňuji v podkapitole 4.3 Občanská vybavenost. 

Jesenice je obec v těsném zázemí hlavního města, leží přibližně dva kilometry za hranicí 

Prahy a zároveň cca 30 minut od centra s použitím městské hromadné dopravy (autobusu 

a metra). Administrativně spadá do okresu Praha-západ Středočeského kraje. Součástí 

obce jsou Horní Jirčany, Osnice, Zdiměřice a Kocanda. Svou rozlohou můžeme Jesenici 

považovat za největší suburbium v České republice (Špačková, Ouředníček, Susová, 

2012). Jesenice nemá náměstí, ani jasně vyhrazené centrum, kostel ani park 

(mujesenice.cz, 2019). Leží na křižovatce dvou hlavních silnic. Obec se nachází 

v těsné blízkosti Pražského okruhu, tedy dálnice D0. Pražský okruh je veden jižně 

a západně od Jesenice a odděluje ji od územní části Horní Jirčany. Vzhledem 

k dopravnímu zatížení, je okruh značným zdrojem hluku. Zároveň se poblíž nachází 

dálnice D1 a současně leží na silnici (komunikaci 603) vedoucí do Benešova a dále 

do jižních Čech. Výhodná poloha Jesenice zapříčinila na konci 90. let intenzivní rozvoj 

osídlení. Populace, která přicházela do této lokality, zaujímala vyšší postavení 

ve společnosti. Díky nově příchozím, kteří si nechali vystavět na velikých pozemcích 

luxusní vily, začala Jesenice postupně růst (Susová, 2007). 

V roce 2015 došlo k oficiální změně, při které Jesenice povýšila svůj statut. Obec byla 

na základě dekretů podepsaných poslaneckou sněmovnou a tehdejší starostkou obce 

Vladykovou povýšena na město. Jesenice tak přišla o neoficiální titul největší vesnice 

v Česku. Bývalá starostka Vladyková požádala o získání titulu „město“ v únoru 

2014 hlavně z prestižních důvodů. Povýšením na město se pro obyvatele 

ani pro samotnou obec nic nezměnilo (IDNES, 2015). 
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Obrázek č. 3 – Poloha Jesenice v těsném zázemí Prahy 

Zdroj: Mapy.cz (2019), vlastní zpracování 

 

4.1 Vývoj počtu obyvatel v obci Jesenice 

Jesenice byla v období komunismu ne příliš významnou součástí střediskové soustavy 

obcí. Investovalo se do větších, důležitějších obcí, proto v 80. letech nezaznamenává 

téměř žádný rozvoj (mujesenice.cz, 2018). Až po pádu železné opony se obec stala 

oblíbenou, nově příchozí obyvatelé si začínali uvědomovat výhodnou polohu obce. Ještě 

do první poloviny 90. let se však řadila mezi menší obce s malou rozlohou a nízkým 

počtem obyvatel. Při sčítání lidu z roku 1991 stále platilo tvrzení, že Jesenice byla malou 

obcí, s převažující zemědělskou funkcí, lokalizovaná za Prahou, kde žilo 1760 obyvatel 

(SLDB, 1991). O deset let později, při SLDB v roce 2001 zaznamenáváme nárůst 

populace o cca 600 obyvatel (SLDB, 2001). První přistěhovaleckou vlnu tvořili obyvatelé 

s vyšším sociálním statusem, kteří stavěli veliké domy ve stylu podnikatelského baroka 

(Ouředníček, Temelová, 2008). Zcela zřejmý je masivní nárůst obyvatelstva od roku 

2001, v následujícím desetiletí se počet obyvatel více než ztrojnásobil – viz graf 

č. 1. V tomto období Jesenice zaznamenávala každoroční nárůst přibližně 400 obyvatel. 

Nejvyšší roční migrační přírůstek obyvatel nastal v obci roku 2006, kdy se přistěhovalo 

500 nových obyvatel. Lze předpokládat na základě stoupajícího trendu, že počet obyvatel 

bude i nadále přibývat, nicméně příliv nového obyvatelstva bude redukován 
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zastavitelným územím v územním plánu obce (viz kapitola 4.2.1 Územní plán obce). 

Počet obyvatel k 1. 1. 2019 v Jesenici u Prahy činil 9448 (ČSÚ, 2019a), což se postupně 

blíží k deseti tisícům. Lze předpokládat, že hranice deset tisíc bude překročena do dvou 

až tří let. O rok dříve žilo v obci 9132 obyvatel (ČSÚ, 2018), což znamená, že celkový 

přírůstek obyvatel za rok 2018 byl 316 obyvatel. S migračním přírůstkem roste také 

přirozeným přírůstek, jelikož nově přistěhovalí obyvatelé jsou mladí a plodí děti. Jesenice 

společně s dalšími obcemi patří mezi top pět obcí, které procesem přistěhování získaly 

během období 1991 – 2004 největší počet obyvatel v celém kraji a mezi osm obcí 

s největším migračním ziskem v republice (ČSÚ, 2005). 

Jak bylo uvedeno, velký příliv obyvatel není pro obec přínosný, spíše z něj vyplývá 

mnoho problémů. Bývalá starostka obce Vladyková sama přiznává, že se kvůli velkému 

počtu obyvatel, na který obec nebyla zcela připravena, zkomplikovala například doprava 

v obci. Několik tisíc obyvatel denně dojíždí z Jesenice za prací vlastním autem. Každé 

ráno dojde k přehlcení hlavní silnice, vznikne kolona, takzvané „popojíždějící 

parkoviště“ do Prahy (nasregion.cz, 2019). Veřejná doprava je také často přeplněná, 

autobusy mnohdy přijíždí obsazené. Jesenice se snaží střežit územní plánování okolních 

obcí: „…v případě, že chtějí rozšiřovat své plochy pro výstavbu hlavně bytových domů, 

dáváme připomínky, které se týkají hlavně dopravy a kapacity školních zařízení.“ řekla 

tehdejší starostka obce Vladyková (nasregion.cz, 2019). 
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Graf č. 1: Celkový přírůstek obyvatelstva v Jesenici u Prahy mezi lety 1989– 2017 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

4.1.1 Věková struktura v obci Jesenice 

Věková struktura v obci Jesenice se výrazně proměnila příchodem nových obyvatel. 

Rezidenční podmínky do obce lákají primárně mladší obyvatelstvo, mladé rodiny 

s malými dětmi, tím pádem dochází ke snížení věkového průměru. Potočný (2006) došel 

ke zjištění, že do obcí v zázemí měst přichází výrazně vzdělanější obyvatelstvo 

s minimálním středoškolským vzděláním, což dosvědčuje i graf č. 8. Od roku 2001 

postupně narůstá věková kategorie 0 – 14 let, v průběhu 15 let vzrostla o necelých 10 %. 

Vysvětlení postupného nárůstu této věkové skupiny je narození dětí rodičům, kteří 

se do obce přistěhovali v první, druhé nebo třetí „přistěhovalecké“ vlně. Takové navýšení 

pak vytváří tlak na kapacitu sociální infrastruktury, zejména školských zařízení, ale také 

dětských i dospělých praktických lékařů a dalších služeb. Podrobnější věkové složení 

obyvatel v grafu č. 3 dokazuje postupné přibývání mladšího obyvatelstva na úkor starší 

populace. Věková skupina 75+ se od roku 2001 do roku 2016 snížila na polovinu, 

obyvatelstvo stárne, naopak věková skupina 5 - 14 let se zvýšila za uplynulých 15 let 

o polovinu. Nicméně i rezidenti z první vlny velkého migračního přírůstku, kteří do obce 

přišli v 90. letech, začínají postupně stárnout, proto je v roce 2011 nejvíce zastoupená 

kategorie 30 – 39, kdežto o pět let později posiluje věková skupina 40 – 49 let.   
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Graf č. 2 – Porovnání věkové struktury obyvatel v Jesenici u Prahy za rok 1991, 2001, 

2011 a 2016 

 

Zdroj: ČSÚ (2016a), SLDB (1991, 2001, 2011), vlastní zpracování 

Graf č. 3 – Podrobné věkové složení obyvatel v obci Jesenice v roce 2001, 2011 a 2016 

 

Zdroj: ČSÚ (2016a), SLDB (2001, 2011), vlastní zpracování 

4.2 Vývoj bytové výstavby v obci Jesenice 

První bytová výstavba v Jesenici je datována již do období První republiky.  V té době 

v Jesenici docházelo k prvním náznakům transformace na suburbánní satelit, obydlí 
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v Horních Jirčanech měli spíše obytně rekreační funkci. Po dobu II. světové války došlo 

k úplnému utlumení procesu suburbanizace, sídlo procházelo regresním populačním 

vývojem. Útlum pokračoval až do roku 1989, kdy vývoj sídla stagnoval, některé domy 

přeměnily svou funkci z trvalého bydlení na rekreační (mujesenice.cz, 2019).  Pádem 

železné opony došlo k velkému zlomu a suburbanizace v obci se mohla začít rozvíjet. 

Počátkem devadesátých let byla Jesenice ideálním místem pro klidný život s okamžitou 

dostupností přírody nedaleko od Prahy. Od té doby se charakter obce změnil, 

konstatovala novinářka Lehovcová Suchá (aktuálně.cz, 2010). Ve druhé polovině 90. let 

nastala výstavba rodinných a bytových domů a vlny přílivu obyvatel. Prvotní fáze 

suburbánního rozvoje je datována do roku 2003. I když před rokem 2003 nedocházelo 

k výraznému narušení původního jádra, Jesenice nebyla připravena na masivní výstavbu 

a prudký příliv obyvatel, vlastnila jen minimum občanské infrastruktury, která byla 

vybudována převážně v období První republiky a v období systému střediskových obcí. 

V první fázi rozvoje nejprve došlo k zastavění ploch na severovýchodním a částečně 

severním okraji Jesenice směrem na Vestec, kde bylo postaveno několik bytových domů. 

Po této výstavbě a příchodu nových obyvatel se Jesenice podle Susové (2007) rozdělila 

na starousedlíky a novousedlíky. V současné době se tyto bytové domy řadí mezi starší 

zástavbu. Nově přistěhovalí se přizpůsobili, přihlásili se do obce k trvalému bydlení 

a začali respektovat ustálené místní zvyky, tvrdí ve své bakalářské práci Susová (2007), 

tohle ovšem neplatí pro duhou vlnu nově přistěhovalých. Co následovalo po ukončení 

první fáze, byla téměř nekontrolovatelná masivní výstavba rezidenčních lokalit.  

Mezi lety 2003 – 2006 se stavělo jižním směrem k silnici II/101 na Říčany, dále 

na severním okraji a částečně na západním okraji Jesenice (Strategický plán obce, 2011). 

V oblasti Zdiměřic začala výstavba až po roce 2003, kdy obec pomalu vstupuje do druhé 

fáze vývoje. V tomto období se na výstavbě podílí velké developerské firmy, proto se 

průměr postavených bytů pohyboval okolo 250 ročně. Druhou vlnu suburbanizace 

zapříčinilo období příznivých stavebních možností a snadného poskytování hypoték. 

Mnoho obyvatel střední třídy využilo v daném území jedinečnou možnost volných 

pozemků za ještě rozumné ceny (Susová, 2007).  Domy začaly růst nejprve ve východní 

části obce, poté se velmi rychle šířily i ostatními směry podle vymezených rozvojových 

lokalit. Zastavitelné území ve Zdiměřicích je samozřejmě menší, než v případě 

zastavitelných lokalit v Jesenici. Díky rozsáhlé výstavbě došlo k propojení jednotlivých 

sídel, Zdiměřice se rozrostly až k okraji Jesenice (mapy.cz, 2019). Ve stejném období 
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zaznamenává masivní rozvoj také Osnice, zejména oblast Za Průhonickým parkem 

a oblast k Dobřejovicím (v současné době se jedná o izolovanou plochu obytné zástavby).  

Následně se s Osnicí propojila také Kocanda. 

Od roku 1997 se počet obyvatel i počet vystavených bytů třikrát zvýšil. Je zcela patrné, 

že takovéto zvýšení silně ovlivnilo místní obyvatele a také místní krajinu. Masová 

výstavba s sebou přinesla řadu problémů, například nedostatek služeb. Kvůli výstavbě 

nových bytů a přistěhováním nových obyvatel vznikl problém nedostatečné kapacity škol 

a školek (Ouředníček, Puldová, Susová, 2012). I když v roce 2003 došlo k otevření 

nového školního areálu v lokalitě U Rybníka, kapacity nebyly a stále nejsou dostatečné. 

Ve stejný rok byla vystavena a současně otevřena na jižním okraji Zdiměřic soukromá 

cizojazyčná mateřská a základní škola Sunny Canadian School (Sunnycannadian.cz, 

2019).  Obec situaci místního školství aktuálně řeší, nákupem pozemků se přiblížila 

k realizaci nové základní školy (ředitelka ZŠ Jesenice Novotná, 2019). Pozemky 

pro výstavbu nové školy jsou koupené v severní části Zdiměřic poblíž křižovatky ulic 

Hrnčířská a Malebná (Brož, 2017).  

Díky změně územního plánu z roku 2006 byl výrazně omezen rozsah plánované 

zástavby. Výsledek ale není příliš pozitivní, jak se předpokládalo. Omezení zástavby 

zapříčinilo v některých případech nelogicky umístěné a neefektivně napojené lokality, 

jako například výše zmíněná lokalita K Dobřejovicím. I přesto, že má Osnice původní 

vesnické jádro, zcela postrádá občanskou vybavenost. Jediné, co může rezidentům 

nabídnout, je mateřská škola. Horní Jirčany také žádnou občanskou vybavenost nemají. 

Je možné Horní Jirčany považovat za jeden sídelní útvar s Dolními Jirčany, které ovšem 

administrativně náleží k obci Psáry.  

V roce 2010 bylo navrhováno v novém územním plánu zastavět dalších 60 hektarů půdy 

(Lehovcová Suchá 2010). Marková (2010 cit. v Lehovcová Suchá, 2010), členka 

Sdružení Rozumný rozvoj, má na masivní výstavbu také svůj specifický názor. 

Zdůrazňuje, že v Jesenici již není kapacita pro další stovky lidí. Zároveň konstatuje, 

jak se život v obci za posledních 10 let změnil a stěžuje si na zničenou přírodu, silnice 

ve špatném stavu a nedostatečnou kapacitu vzdělávacích zařízení. Územní plán však 

dokazuje opak, podle dokumentu je ploch k zastavění stále dostatek. V minulosti 

převládala výstavba bytů a rodinných domů nad doplňováním občanské vybavenosti, 

kterou si moderní město 21. století žádá. V posledních deseti letech byla snaha 
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o kompenzaci občanské vybavenosti, nicméně pro tak hojný počet obyvatel kapacity 

nestačí (nasregion.cz, 2019). 

Graf č. 4 - Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v Jesenici u Prahy 

v letech 1997–2016 

 

Zdroj: ČSÚ (2016b), vlastní zpracování 

Graf č. 4 nám ukazuje počet dokončených bytů a současně intenzitu bytové výstavby 

v Jesenici. Z grafu vyčnívá rok 2007, ve kterém se v obci dokončilo 331 bytů.  Graf je 

možné rozdělit do 3 etap výstavby. První etapa bytové výstavby je zaznamenána od roku 

1997 do roku 2000, kdy počet dokončených bytů narůstal. V roce 2001 došlo k výstavbě 

pouze 33 nových bytů, stejně tak intenzita bytové výstavby zaznamenala náhlý spád. 

Rokem 2002 odstartovala druhá etapa bytové výstavby, která přetrvala až do roku 2010. 

Intenzita bytové výstavby většinou lemuje počty dokončených bytů, avšak kulminace 

intenzity se nepatrně liší od počtu dokončených bytů. Nejvyšší intenzita bytové výstavby 

přišla dříve, než nejvyšší počet dokončených bytů, jelikož se odvíjí od počtu obyvatel. 

S masivní bytovou výstavbou souvisí vysoké hodnoty migračního přírůstku, které jsou 

zřejmé z grafu číslo 1. Počet dokončených bytů kulminoval v roce 2007. V tento rok 

dokončila společnost Bemett a.s. v lokalitě Mladíkov výstavbu bytových domů, které 

obsahovaly 16 nadstandardně vybavených bytových jednotek a v přízemí domů umístěné 

nebytové prostory sloužící pro občanskou vybavenost a služby (vasebyty.cz, 2019). 

Ke konci roku 2010 byla dokončena první etapa projektu V Roháči od developerské 

společnosti Bemett a.s. (přibližně 60 bytů), která ukončila druhou etapu bytové výstavby. 

Marketingový manažer Koubík (2010 cit. v vasebyty.cz, 2010) s podivením uvedl, 
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že první etapa projektu V Roháči byla prodána nečekaně rychle. Ještě před zahájením 

stavby bylo prodáno 30 % bytů, v průběhu stavby ještě před zkolaudováním se prodal 

zbytek volných bytů. Druhá a třetí etapa výstavby V Roháči se protáhla až do roku 2015. 

Nicméně poptávka po volném bydlení byla vysoká, což urychlilo výstavbu. V roce 2011 

došlo k velikému poklesu dokončených bytů, počet těsně překročil číslo 50. Z grafu č. 4 

je evidentní, že poslední, tedy třetí etapa 2011 -2016 je nejslabší v intenzitě bytové 

výstavby i v počtu dokončených bytů. Výstavba nových bytů se zpomalila z několika 

důvodů. Ceny bytů rostou, nabídka je nedostatečná, stavební povolení se protahují 

na roky a hypotéky zdražují. Kvůli těmto aspektům dochází ke zpomalení trhu (IDNES, 

2019). V roce 2013 se počet vystavěných bytů blížil ke stu, od této doby intenzita bytové 

výstavby i počet dokončených bytů klesl a postupně stagnoval.  

Obecní úřad Jesenice předpokládal po roce 2015 postupné snižování další bytové 

výstavby. Podle předpokladů měl počet dokončených bytů klesnout na číslo čtyřicet. 

Odhad se poměrně blížil skutečnosti. Mezi lety 2006 až 2012 se dokončilo v průměru dvě 

stě bytů ročně, průměrný roční migrační přírůstek v uvedeném období činil 383 osob, což je 

zhruba 1,9  osob na byt (mujesenice.cz 2019). 

Žurnalista Kočí (2014 cit. v Český rozhlas, 2014) konstatuje současnou situaci v obci, 

říká, že z původní malebné vesničky nezbyla na úkor nové výstavby rodinných domků 

už ani náves. Místo návsi vyrostly bungalovy, nové silnice, parkoviště či supermarkety. 

Podle Kočího (2014 cit. v Český rozhlas, 2014) Jesenice přišla o původní kouzlo, stala 

se z ní noclehárna. V obci jsou ještě stále k vidění dva důkazy, že dříve byla Jesenice 

opravdu vesnice, a to studna, která ovšem není funkční a zemědělský statek. Výstavba 

v Jesenici probíhala bez jakéhokoliv jasného cíle. Obyvatel starého zemědělského statku 

vzpomíná, že výstavba byla živelná, starostové různě podléhali nátlakům veřejnosti 

(Kočí 2014 cit. v Český rozhlas, 2014). Bývalá místostarostka Řehulková zoufala 

nad neřízeným rozvojem, který je podle ní nevratný. Problémem jsou úzké či zcela 

neprůjezdné komunikace, slepé ulice, kruhové objezdy na konci silnice atd. Ouředníček 

(2015) píše o tzv. cul-de-sac, slepých ulicích a kruhových objezdech na konci ulice. 

Zakončení cesty kruhovým objezd je typickým znakem mnoha suburbií ve světě, který 

slouží ke zklidnění dopravy, viz Příloha č. 7. Kruhový objezd v suburbiu může naznačit 

nejen určitou separaci rezidentů, ale zároveň i sociální polarizaci. Nově příchozí 

obyvatelé se distancují od původních i ostatních nově příchozích obyvatel. Tento typ 
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zakončení nalezneme např. v Osnici, v ulici Karafiátová, či Liliová, nebo ve Zdiměřicích 

v ulici Orlí, či Datlová.  

Obrázek č. 4 - Vila podnikatele Tomáše Pitra v Jesenici 

 

Zdroj: Novinky.cz (2010) 

Obrázek č. 5 a č. 6 Nově vystavěné domy v Osnici 

 

Zdroj: Vlastní foto (2018) 
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Obrázek č. 7 - Dům z první vlny bytové výstavby v Jesenici v části Mladíkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní foto (2018) 

4.2.1 Územní plán obce Jesenice 

Obec Jesenice má platný územní plán od 8. 11. 2000, v němž byla schválena 21. 10. 2002 

změna č. 1. Územní plán vypracoval inženýr architekt Milan Körner, díky němuž byla 

Jesenice jedna z mála obcí, která vlastnila v postsocialistickém období územní plán 

(Územní plán obce Jesenice, 2006). Troufám si říci, že územní plán nebyl zpracován 

dostatečně promyšleně a kvalitně. Jako veliký nedostatek vidím příliš malou regulaci 

zastavitelného území. Většina území v Jesenici je bezlesá, donedávna převažovala 

intenzivně využívaná zemědělská krajina. V současné době zemědělská krajina čím dál 

víc ustupuje obytné suburbanizační zástavbě (Strategický plán rozvoje obce Jesenice, 

2011). 

V roce 2006 byla vydána druhá změna územního plánu (viz Příloha č. 8), při které byl 

umožněn rozvoj lokalit na severozápadním a jihozápadním území Zdiměřic, zbylé území 

je v současné době limitováno. Druhá změna zároveň uvádí, že podstatná část 

zastavitelného území v katastrálním území Osnice je vzhledem k bankovní zástavě 

v reálné době nevyužitelná. Další rozvoj Jesenice byl naplánován pouze v jihozápadní 

části. Změnu územního plánu zapříčinilo výrazné rozšíření areálu golfového hřiště 

v severní části katastrálního území Zdiměřice (Územní plán obce Jesenice, 2006). 
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Změna ÚP s sebou přinesla návrhy nových ploch pro bydlení. V katastrálním území 

Jesenice byly navrhovány nové lokality pro bydlení na západním obvodě a dále 

ve východním obvodě v oblastech Mladíkov. Katastrální území Zdiměřic bylo možné 

podle změn územního plánu z roku 2006 zastavět na jižním, severním a severozápadním 

obvodě sídla. Dále územní plán navrhoval možnost transformace objektů individuální 

rekreace na trvalé bydlení, zejména v katastrálním území Horní Jirčany. Právě v Horních 

Jirčanech byl zaznamenán největší počet rekreačních objektů. Volné plochy 

pro občanskou vybavenost připadaly na sever a jih sídla katastrálního území Jesenice, 

rozvojové plochy pro obchod a služby navrhl územní plán v severozápadní části Jesenice.  

Sportovní plochy a rekreační území byly naplánovány v severní oblasti Jesenice 

a Zdiměřic (Územní plán obce Jesenice, 2006). Na konci dokumentu (Územní plán obce 

Jesenice, 2006) je zakomponován návrh lhůt aktualizace, ve kterém stojí, že je nezbytně 

nutné podle nového Stavebního zákona do 5 let aktualizovat územní plán obce Jesenice 

tak, aby byl v souladu s předpisem. Bohužel ani po 13 letech k vytvoření nového návrhu 

nedošlo. V obci se dále staví a v budoucnu určitě ještě bude.  

 

4.3 Občanská vybavenost obce Jesenice 

Kapitolu občanská vybavenost jsem zařadila kvůli možným důsledkům suburbanizace 

na sociální polarizaci, zmiňuji například polarizovanou společnost kvůli státní 

a soukromé základní škole. Obec je vybavena vlastní kanalizací, plynofikací a také 

vodovodem nebo čističkou odpadních vod. Občanská vybavenost v Jesenici se může zdát 

dostačující, nachází se zde knihovna, pošta, od roku 2003 i nová základní škola, dokonce 

i tři státní mateřské školy (MŠ Jesenice, MŠ Osnice a MŠ Kamarád Zdiměřice). V rámci 

základní školy v obci najdeme hřiště a tělocvičny, dále zde nechybí prodejny potravin 

a další služby (čerpací stanice, autoservis, kadeřnictví, restaurační zařízení), nicméně 

počet obyvatel neustále narůstá a tím je kvalita obsluhy obce narušena. Jediná státní 

základní škola v Jesenici v ulici K Rybníku hlásí plné stavy, nedostatečnou kapacitu 

a prostor. V současné chvíli je v základní škole otevřeno 32 tříd. Z důvodu malé kapacity 

hlavní budovy K Rybníku muselo dojít k přestěhování prvních a druhých tříd 

do detašovaného pracoviště na ulici Zbraslavská (ředitelka ZŠ Jesenice Novotná, 2019). 

Kvůli nedostatečné kapacitě Jesenice delší dobu jedná o výstavbě nové základní školy 

ve Zdiměřicích. Nová škola by ulevila současné základní škole, ale především 
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rezidentům, kteří by novou školu mohli využívat. V původním plánu bylo otevření nové 

školy již v září roku 2018. Avšak k plnění plánu nedošlo, vyskytlo se hned několik 

problémů, které stavbu prodloužily (mujesenice.cz, 2018). Z důvodů pozdržení vlivem 

odvolání ze strany několika občanů nebo jednoho spolku a dále vlivem zvýšení cen 

ve stavebnictví. Stavba se protáhne zřejmě až do začátku roku 2020 a výstavba 

se prodraží, řekla bývalá starostka obce (Vladyková, 2018 cit. v mujesenice.cz, 2018). 

Je třeba zmínit fungující městskou policii či zdravotnická zařízení (Místopisy.cz, 2018). 

Od roku 2006 mají děti možnost vzdělání na soukromé škole Sunny Canadian, která 

zajišťuje vzdělání od mateřské školy až po gymnázium, které je zakončeno maturitní 

zkouškou (Sunnycanadian.cz, 2018). Jelikož se jedná o soukromou školu, účastníci mají 

povinnost platit nemalé měsíční školné. Vysoké školné v Sunny Canadian může 

separovat rodiny, které si můžou dovolit vzdělání svých dětí ve zdejší soukromé škole 

a naopak domácnosti, které nejsou schopné vysoké školné financovat a zvolí pro své dítě 

státní základní školu. Sunny Canadian vznikla v příhodný čas, kdy nově přistěhovalé 

zámožné rodiny potřebovaly umístit své školou povinné děti do školských zařízení. 

Pro tuto práci jsou samozřejmě důležité i obecní spolky, tudíž by neměly být opomíjeny. 

Působí zde sbor dobrovolných hasičů, Florbalový klub Jesenice, SK Slavia Jesenice, 

Nohejbalový klub Osnice, Hokejový klub Jesenice, oddíl taekwonda, občanské sdružení 

JAKA sloužící pro děti a mládež a organizující dětské tábory i jiné akce pro rodiny 

s dětmi, které se v nedávné době přejmenovalo na JAKA z.s. (zapsaný spolek). Dále 

taneční studio Hazard Jesenice, Hazard Hobbies centrum nebo Mateřské centrum 

Pohádka z.s. (mujesenice.cz, 2019). V roce 2002 bylo pro tyto aktivity postaveno 

Společenské centrum, které je určeno i lidem z širokého okolí (Místopisy.cz, 2018). Obec 

Jesenice vydává pravidelně každý měsíc zpravodaj nesoucí název Jesenický kurýr, který 

píše o aktuálním a kulturním dění v obci.  
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Tabulka č. 1 – Přehled občanské vybavenosti v Jesenici u Prahy v roce 2019 

 

Zdroj: mujesenice.cz (2019) 

4.4 Poznatky z analýzy diskusních fór 

Oficiální diskusní fórum v Jesenici vzniklo na webových stránkách obce v únoru roku 

2008. Občané byli ve fóru zpočátku poměrně aktivní, v průběhu jednoho roku bylo 

zaznamenáno 768 příspěvků. I přesto, že vedení obce reagovalo na příspěvky 

v diskusním fóru, aktivita nebyla dostatečná (Susová, 2009). Existence obecního fóra 

trvala šest let. Na podzim roku 2014 došlo k úplnému uzavření diskusního fóra obce 

Jesenice. Uzavření fóra zapříčinily politické boje před komunálními volbami. Zpráva 

o uzavření diskusního fóra se na oficiálních webových stránkách objevila dne 

29. 9. 2014: „…diskusní fórum na webu obce Jesenice není v žádném případě určeno 

k vedení politického boje, určitě ani není prostorem, kde by mělo docházet k vzájemným 

urážkám mezi občany.“ Jelikož mělo fórum od začátku nastavená pravidla, která 

účastníci nerespektovali, vedení obce se rozhodlo k tomuto činu. Účastníci diskusního 

fóra například vystupovali pod falešnými identitami, nebo pod přezdívkami. Zároveň 

vedení obce přislíbilo otevření nového oficiálního diskusního fóra, v kterém nebude 

Zařízení  Počet/ano/ne

Mateřská škola 3

Základní škola 2

Počet škol v oboru gymnázií 1

Základní umělecká škola 1

Městská knihovna 1

Obchod s potravinami a smíšeným zbožím 4

Počet restauračních zařízení (včetně rychlého 

občarstvení) 7

Obdborní lékaři 10

Zařízení lékárenské péče (lékárny) 4

Pošta 1

Počet spolků a klubů 9

Hřiště  1

Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2

Veřejný vodovod ano

Kanalizace ano

ČOV ano

Plynofikace obce ano

Sbor dobrovolných hasičů obce ano

Městská, obecní policie ano



56 
 

možná anonymní identita účastníků (Strana zelených, 2014, 

cit. v http://jesenice.zeleni.cz/wpcontent/uploads/sites/77/2014/09/diskuzni_forum_1.jpg.

Situace před komunálními volbami byla velice vyostřena, objevovala se cenzura 

nepohodlných názorů a úmyslné zdržování vydávání článků. Z důvodu politických bojů 

se rozhodlo vedení obce k tomuto činu.  

Jelikož v době psaní mé práce nebylo oficiální diskusní fórum stále k dispozici, musela 

jsem částečné informace čerpat z diplomové práce Susová (2009), která se zabývala 

komplexní analýzou diskusních fór obcí v zázemí Prahy. Ve své práci řadí Jesenici mezi 

obce, které na příspěvky v diskusním fóru reagují jen zřídka, nebo se distancují úplně. 

Uživatelům fóra se nízká aktivita obce nelíbí, proto samozřejmě reagují negativně: 

„Já se domnívám, že řada důležitých otázek týkajících se života v jesenických obcích 

by měla být diskutována VEŘEJNĚ… Zástupci odmítají reagovat… minimálně si názoru 

svých voličů neváží a dávají to najevo například tím, že je až na ojedinělé výjimky 

ve veřejné diskusi ignorují. Co by bylo vhodnější půdou pro svobodnou diskusi, 

než DISKUSNÍ FÓRUM oficiálních stránek Jesenice???“„…Většina obyvatel Jesenice 

nemá čas fyzicky se účastnit diskuzí o věcech veřejných. To platí o veřejných schůzích 

všeho druhu. Pro mě je to jeden z důvodů existence tohoto fóra. Je to jen jiný typ 

komunikace. Kvalita obsahu informací, otázek a odpovědí by měla být pokud možno 

stejná.“(Oficiální diskusní fórum Jesenice cit. v Susová, 2009, s. 66) 

Tyto příspěvky nastínily život v obci, je vidět nesjednocenost, rivalita obyvatel, mnohdy 

nezájem občanů ani zastupitelů a vedení obce o dění kolem sebe. Mnozí občané projevili 

vůči uzavření diskusního fóra odpor, jiní situaci ani nemuseli zaznamenat. Několik let 

obyvatelé obce Jesenice neměli možnost oficiální diskuse. V tuto chvíli obec vyzývá 

občany k diskusi na sociálních sítích, konkrétně diskuse prostřednictvím sociální sítě 

Facebook. Stala jsem se členem oficiální stránky obce Jesenice na facebooku a domnívala 

se, že načerpám aktuální informace právě zde. Pozorováním jsem došla ke zjištění, 

že ani  v oficiální facebookové skupině nedochází k žádným velkým diskusím, 

ani reagování na jednotlivé příspěvky, což potvrzuje tvrzení Susové (2009), že obyvatelé 

obce reagují v diskusích jen zřídka.  

Bylo nezbytné zaměřit se na diskusní fóra jiného typu, kde jsem zaznamenala určitou 

aktivitu obyvatel Jesenice. Vyhledala jsem portály, které nejsou primárně zaměřené 

k diskusi o určité lokalitě, ale spíše určené pro podobný typ obyvatel, kteří mají stejné 

zájmy, nebo je pojí společné téma. Diskusní fórum www.rodina.cz – každodeník 
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o rodičích a dětech mi nabídl mnoho témat spojených s Jesenicí. Stejně tak server 

www.emimino.cz nebo www.diskuse.dama.cz byly důležitým zdrojem diskusí 

zaměřujících se na problémy života v Jesenici u Prahy. Většina diskutujících mířila své 

dotazy k bydlení, prosila o radu, recenzi a stejně tak o informaci o problémech, které 

se v obci vyskytují. Diskuse o Jesenici jsem roztřídila do šesti skupin podle témat. 

Nejčastěji občané polemizovali nad nedostatky, které jsou v obci patrné.  

1. téma 

Důležité a hojně opakující se téma je nedostatek zeleně, obyvatelé nemají možnost chodit 

na procházky do přírody, jelikož je většina území Jesenice zastavěna. Rezidenti pak mají 

možnost navštěvovat Průhonický park, který se někomu může zdát příliš vzdálený.  

Uživatelka s přezdívkou Bibianna (2010) se k situaci vyjádřila takto: „....Jakékoliv vyžití 

v obci apod. je katastrofa... Ani příroda není moc pěkná (kromě Průhonického parku), 

to už bych si radši koupila byt třeba na Budějovické...“ 

(cit. v https://www.rodina.cz/nazor14099234.htm) další názor „Kam na procházku  je 

velký kámen úrazu, proto se mi tady nelíbí…Chodím k rybníku nebo k rybníku do Vestce 

nebo mezi vilky u ul. Lázeňská, ale to je na chvilku. Štve mě, že se tady nedá pořádně 

nikam jít.“ Uživatelka Kajá+dva (2010) shrnula problém s velikou zástavbou a s téměř 

žádnou přírodou takto: „Tak přírodu v Jesenici nenajdeš, tam je to dům na domě“ 

(cit. v https://www.rodina.cz/nazor14107562.htm). 

2. téma 

Druhým diskutovaným tématem byla nekontrolovaná a rychle se rozrůstající zástavba 

v obci. Paní s přezdívkou Andrea byla šokována, kolik domů za posledních let vyrostlo 

ve Zdiměřicích: „…docela mě vyděsil počet domů. Je to domek na domku, už ne ten 

klídek, co dříve.“ (Andrea, 2010, cit. v https://www.rodina.cz/nazor14098691.htm). 

„V Jesenici jsem bydlela mnoho let, dřív než se tam nastěhovalo půl národa, to tam bylo 

fajn. Teď to tam je tam tuna baráků a lidí namačkáno“ (Frída34, 2016, 

cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-nebo-jesenice-265973/). 

3. téma  

Třetím neopomíjeným tématem se stala nedostatečná kapacita základní školy. Pokud 

si rodina nemůže dovolit soukromou základní školu, je veliká šance, že jejich dítě nemusí 

být přijato na místní základní školu. ZŠ Jesenice přijímá pouze rezidenty, jednou 
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z podmínek pro přijetí je přihlášení trvalého pobytu dítěte i obou rodičů v obci (Novotná, 

2019). Mnohdy nezbývá rodičům jiná možnost, než své dítě přihlásit do jiné základní 

školy mimo obec, nejčastěji do Prahy. Dojíždění školáků do Prahy s sebou přináší řadu 

nevýhod. Frída34 (2016) napsala: „Ve škole je x desítek dětí pod čarou, nemožno se tam 

dostat. Škola přeplněná a špatná kvalita výuky vedení atd.“ 

(cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-nebo-jesenice-265973/). Dalimil 

(2012) patří do skupiny těch, jejichž děti nebyly přijaty na místní státní základní školu. 

„Školka + škola nacpaná, vozíme dítě do Prahy do školky.“ 

(cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-bydleni-119329/). O problémech 

ve škole se rozepsala také YesVeverka (2017), která měla přímou zkušenost 

se ZŠ Jesenice: „Syn tam chodí do 1. třídy. A co vím, tak úroveň školy bývala dobrá, teď 

je to horší, hlavně tím, že se změnilo vedení školy a spousta učitelů odcházela 

(na protest), škola je původně postavena pro cca 300 dětí. V této době navštěvuje školu 

přes 900 dětí. Škola je přeplněna… Druhý ročník je mimo budovu (ve staré ZŠ naproti 

úřadu), a co se týče prvňáčků 2017/2018 tak ty budou „rozfofrovaní“.. Jedna třída 

by měla být buď v nákupním centru naproti MHD směr Praha, a nebo v nějaké 

rozestavěné budově (bytovce)“ (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-bydleni-

119329/). 

Z tohoto příspěvku vyplývá aktuální situace ve škole a s ní i mnoho problémů. Evka 13 

(2010) situaci potvrzuje: „…školka a škola je docela bída... Znamená to, že v místě jsou, 

ale jsou hodně plné... Pokud na to máte, existuje spousta soukromých hlídání, vyučování“ 

(cit. v https://www.rodina.cz/nazor14099338.htm). 

Jiní (ti, kteří si to mohou dovolit), situaci vyřeší po svém: „...moje dítě chodilo do školky 

ve Zdiměřicích, do té kanadské. Školka pokračuje i školou a víceletým gymnáziem. 

Prakticky do nějakých 19-ti let máte postaráno. Pokud ovšem do toho chcete a můžete 

investovat (Federika, 2010 cit. v https://www.rodina.cz/nazor14099039.htm). 

4. téma 

Potíže s dopravou trápí nejen místní, ale i obyvatele z okolních obcí, kteří každé ráno 

absolvují jízdu skrz Jesenici. Dopravní zácpy jsem proto zařadila jako čtvrté 

nejdiskutovanější téma. „Jesenice je vážně špatná adresa - přerostlý urban sprawl 

uprostřed polí s věčně zasekanou dopravou a nezvládající infrastruktura.“ (Ou, 2016, 

cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-nebo-jesenice-265973/). Další účastník 
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diskuse si stěžuje nejen na automobilovou dopravu, ale i hromadnou: „Jesenice je ráno 

příšerná na dopravu, jak bus, tak auto. Abyste byli v 8h ve škole/práci, je dobré vyjet 

rozhodně před půl 7 ráno… Jinak je to konečná…“ (AndelaCerna, 2016 

cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-nebo-jesenice-265973/). Daniel (2012) 

je stručný, ale dopravu vidí také jako veliký problém, především velký provoz na hlavní 

silnici (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-bydleni-119329/). Allian (2010) 

potvrzuje, že „…dopravní situace je dost zoufalá“ 

(cit. v https://www.rodina.cz/nazor14098763.htm). 

5. téma 

Páté téma, které obyvatelé v obci diskutují, je nedostatek obvodních a odborných lékařů. 

Vzhledem k velkému zastoupení mladých rodin s malými dětmi je zájem především 

o pediatry. Ti mají pacientů nad limit, proto nechtějí přijímat nové. Obyvatelé s malými 

dětmi se dostávají do nepříjemných situací, kdy musí za lékaři dojíždět do Prahy. Někteří 

rezidenti situaci přijmou tak, jak je a vyhledají lékaře jinde než v místě bydliště, druhý 

typ lidí si stěžuje a snaží se různými způsoby do evidence místních doktorů dostat. Třetí 

typ obyvatel se ani nezajímá o jakoukoliv vybavenost obce, separuje se a automaticky 

řeší vše v Praze. Monika215 (2012) přijala situaci pozitivně, na pediatrii jezdí s dětmi 

do Prahy na Chodov a naopak tvrdí, že dojíždění na Chodov po méně frekventovaných 

silnicích ji čas od času nevadí (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-bydleni-

119329/). 

Allien (2010) je prototyp člověka, který se s obcí nechce ztotožňovat: „Jak je 

to  s obchody a doktory přímo ve Zdiměřicích, popříp. v Jesenici, nevím, pokud nemusím, 

nejezdím tam“ (cit. v https://www.rodina.cz/nazor14098763.htm). Jiné maminky měly 

štěstí a také velikou snahu zaregistrovat se u místní dětské lékařky, což se jím nakonec 

povedlo. Ninany (2014) „…chodím s dcerou k dr. Pobudové, která ordinuje v Jesenici 

a v Psárech“ (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-u-prahy-

22178/strankovani/2/). 

Z výše uvedených příspěvků zaznamenáme polarizaci charakteristik obyvatel a zároveň 

jejich životní styl. Na jedné straně stojí finančně zabezpečená rodina, jejíž členové tráví 

minimum času v místě bydliště a služby v Jesenici téměř nevyužívají. Zároveň si rodina 

může dovolit svým dětem měsíčně platit školné v soukromé škole. Na straně druhé 

najdeme v kontrastu rodinu, která si pořídila nový dům, ale s ním i hypotéku na desítky 
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let, pro niž je soukromá škola finančně náročná, proto své dítě přihlásí do státní místní 

základní školy. Tato domácnost může vlastnit pouze jeden osobní automobil, který 

využívá muž k dopravě do zaměstnání, proto je žena odkázána pouze na místní služby. 

6. téma 

Poslední téma, které jsem definovala, je nedostatečná a nedokončená veřejná 

infrastruktura v obci. Právě o tomto problému psal uživatel diskusního fóra Ou (2016), 

kterého jsem zmiňovala v potížích s dopravou.  

AndelaCerna (2016): „Jesenice je konečná… Nic tam není.. Je to taková bída s novýma 

barákama, není tam nic pořádného“ (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-

nebo-jesenice-265973/). Naopak kladné názory na místní infrastrukturu napsala například 

Evka13 (2010) „Občanská vybavenost se za posledních 6 let zlepšila. Je zde spousta 

možností na různé kroužky, fitcentrum, lékaři, kteří ovšem mají plno, ale těším se, 

až jednoho dne odsud odejdu“( cit. v https://www.rodina.cz/nazor14107814.htm). 

Setkala jsem se i s kuriózními, mnohdy až krajními názory v jesenických debatách. 

Rezident pod přezdívkou Z+2 (2010) se o Jesenici vyjádřil takto: „Prapodivná vesnice, 

ovládaná mafií napojenou na herny obklopená poli s neuvěřitelně přehnanou novou 

výstavbou“( cit. v https://www.rodina.cz/nazor14108010.htm). I když se v tomto 

příspěvku nevyjadřuje přímý obyvatel Jesenice, interpretuje pocity známých, kteří v obci 

žijí: „Jesenice, ne ne, taky tam známe pár lidí a ti litují“ (Bobule 151, 2016 

cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-nebo-jesenice-265973/). 

Nakonec jsem analyzovala občany, kteří se k situaci v Jesenici a samotnému bydlení staví 

spíše skepticky. Dohledala jsem také naopak uživatele, kteří si bydlení v Jesenici 

pochvalují a nedostatky nevidí.  

„Bydlím v Jesenici a mnoho aspektů beru jako plus. Autobusy do Prahy jezdí velmi 

dobře, často, a pokud není ucpaná Vídeňská tak i celkem rychle + další bus na Opatov. 

V obci najdeme dvě sámošky a velký Albert kousek vedle, 2 pekárny, řezníka, hospody, 

pizzy, večerku… Kousek do Průhonic (park, restaurace…), dobré spojení autem 

na D1 nebo na pražský okruh a v neposlední řadě spousta dětí a mladých rodičů, máme 

tu plno známých“ (Dalimil, 2012 cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-

bydleni-119329/). 
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Monika215 (2012) obec chválí: „V Jesenici bydlíme něco přes rok a zatím jsme 

spokojeni. Veřejná doprava na metro Budějovická, Opatov nebo Smíchovské nádraží je 

dobrá – ani ve špičkách nebývá nějaké extremní zpoždění - tak 10 minut max. Autem jsi 

na Chodově za chvilku. Zatím máme jen malé děti, tak školku neřešíme, ale vím, že je 

nacpaná k prasknutí (letos brali děti až od 4 let). Jsou tu i 3 dětské doktorky - ani jedna 

nebere nové pacienty, k dětské dojíždíme do Prahy na Chodov“ 

(cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-bydleni-119329). Rezidentka 

Monika215, která v obci žije poměrně krátce, je v obci spokojená i přes všechny 

problémy, které s životem v obci souvisí. Je si vědoma nedostatků v podobě nedostatečné 

kapacity lékařů, nebo školských zařízení. Tyto problémy však bere realisticky. Zároveň 

radí ostatním lidem, kteří v Jesenici bydlí krátce: „Při výběru bydlení si dejte pozor, aby 

nebyla slyšet doprava z okruhu - na některých místech to je dost slyšet, hluk překračuje 

limity“ (Monika215, 2012 cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/jesenice-bydleni-

119329/). O překračování limitů hluku informovalo vedení obce v Jesenickém kurýru. 

Obec si problém uvědomovala, nicméně ho nedokázala vyřešit (Jesenický kurýr, 2012). 

Pro některé obyvatele byl život v Jesenici tak neúnosný, že se z Jesenice dokonce 

odstěhovali. Důvodů bylo několik - rozsáhlá zástavba, sídelní kaše, nedostatečná 

vybavenost obce. Například Frída34 (2016): „V Jesenici jsem bydlela mnoho let. Dřív, 

než se tam nastěhovalo půl národa, to tam bylo fajn. Teď je to tam tuna baráků 

(cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/cernosice-nebo-jesenice-265973/). 

Bibiána (2010) se odstěhovala v roce 2007 pryč z Jesenice hned z několika důvodů – 

škola je podle ní socialistická s nedostatečnou kapacitou, jakékoliv vyžití chybí a příroda 

je údajně katastrofa. Vydržela v obci bydlet pět let 

(cit. v https://www.rodina.cz/nazor14099234.htm). 

Smisulenka (2012) vzpomíná, když se v roce 2002 do Jesenice přistěhovala: „Jaký tady 

v okolí byl nádherný klid, když jsme tady začínali bydlet, teď je to děs a hrůza“ Dále paní 

konstatuje fakt, že jesenická školka děti odmítá, proto mnoho rodičů vozí své děti 

do Prahy, kde školy jesenické děti dokážou pojmout 

(cit. v https://www.rodina.cz/nazor14098777.htm). 

Příspěvky, které se zaměřují na seznámení maminek nebo kamarádství dětí, vzájemném 

poznání a chození na procházky, jsem zařadila na úplný konec. Z těchto příspěvků 

vyplývá samota maminek, které v obci neznají nikoho a nemají si s kým popovídat. 
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Známé, příbuzné a kamarády mají v Praze, případně v jiné obci a tím pádem jsou 

opuštěné. S izolací maminek souvisí pojem zelené vdovy. Tímto pojmem označujeme 

ženy, které zůstávají s dětmi samy na okrajích měst, zatímco jejich muži chodí do práce 

a vydělávají peníze (Hnilička, 2005). 

LindaPraha (2014): „Ahoj, nejste tu některá z Osnice, Kocandy? Občas bych potřebovala 

s někým pokecat, když už chodím denně s kočárem. Jezdím skoro tři měsíce sama a cítím, 

že mi z toho zakrňuje mozek“ (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/maminka-z-

kocandy-jesenice-u-prahy-zdimerice-166619/strankovani/2/). 

Kordulle (2015): „Ahoj jesenické maminky, našel by se někdo na procházky nebo pokec 

někde u kafe/čaje:)? Jsem na rizikovém, kamarádky v Praze nebo v práci a už mně chybí 

společnost…“ (cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/maminka-z-kocandy-jesenice-u-

prahy-zdimerice-166619/strankovani/3/). 

Svejpe (2018): „Ahoj, bydlíme na Kocandě měsíc, já 29 a dcera 1rok a 7měsíců. Mám 

pocit, že tady snad nežije žádná maminka s dětmi. Najde se nějaká?“ 

(cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/maminka-z-kocandy-jesenice-u-prahy-zdimerice-

166619/strankovani/3/). 

Jsem.to.ja (2014): „Taky bohužel bydlíme v Jesenici, mám osmitýdenního chlapečka 

a připadám si děsně odříznutá od světa a sama :/ Je tady nějaká maminka z Jesenice 

nebo P 11? Mně je 30, myslím, že jsem inteligentní, vtipná, spíš introvert…“ 

(cit. v https://www.emimino.cz/diskuse/maminka-z-kocandy-jesenice-u-prahy-zdimerice-

166619/). 

Z některých příspěvků často vyplývá zoufalost a současně veliké odhodlání najít nějakého 

člověka v podobné situaci se stejným zájmem. 

Hledala jsem diskuse, v níž by byla zmínka o Jesenici, a zároveň se do ní zapojovali spíše 

muži, než ženy. Nakonec jsem objevila diskusní fórum nakole.cz.  V závěru jsem dospěla 

ke zklamání. Hlavním tématem byly cyklostezky z Jesenice. Někteří účastníci diskusního 

fóra se zajímali o trasu z Jesenice do Prahy – jak dojet bezpečně do Prahy na kole, jiní 

řešili cyklotrasy kolem obce. Nicméně jsem z ostatních diskusí nezaznamenala velký 

přínos pro diplomovou práci. 

Kapitolu bych ráda uzavřela příspěvkem jedné rezidentky, která velice výstižně 

konstatovala situaci nejen svojí, ale i velké části obyvatel Jesenice. Evka13  (2010): 
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„Velice záleží, jak ti sednou lidi (sousedi). Přes týden chodíš domů jenom spát, užíváš si 

lokality většinou jen o víkendu. Bytoví lidi jezdívají o víkendu na výlety do přírody, 

ti barákoví zase rychle dohání, co přes týden nestihli (výjimky prominou).“ Zároveň 

přiznává, že tento život jí nevyhovuje, tedy alespoň ne na pořád a těším se, až jednoho 

dne odsud odejde (cit. v https://www.rodina.cz/nazor14107814.htm). 

Diskutující z Jesenice navštěvují diskusní fóra za účelem získání informací, rad 

a celkového přehledu. Po nasbírání vlastních zkušeností předávají své názory dál. 

Zřejmým závěrem z analýzy diskusních fór je převaha diskutujících žen, především 

maminek mající malé děti. Ženy se snaží více zapojit do společenského života, ale nemají 

k tomu mnoho šancí a prostoru, z těchto důvodů se chtějí prostřednictvím diskusí 

informovat, seznámit se a zapojit. K seznamování využívají své děti a vyhledají aktivity 

zaměřené na děti. Potočný (2006) si tohoto faktu také všímá, i když mimo diskusní fóra, 

považuje děti (a psy) za nejúčinnější zprostředkovatele kontaktů. Muži se do diskusí 

zapojují zřídka. Důvodem mohou být jiné zájmy, ale především v diskusním fóru 

nenajdou svou cílovou skupinu. 

Ouředníček a kol. (2011) došel ve svých realizovaných šetřeních k výsledku, že se ženy 

časem začnou integrovat do místní komunity. Jedním z pomocníků integrace mohlo být 

i diskusní fórum. Jelikož je v obci velké množství malých dětí, přes ně probíhá většina 

kontaktů. Maminky s dětmi mají dostatek volného času, který tráví převážně v obci. Jsou 

často odtrženy od svých starých přátel, kteří zůstali ve městě, a manžela, který vyjíždí 

z obce za prací (Gans, 1967). Právě fyzickou vzdáleností od jejich sociálních kontaktů 

jsou donuceni spokojit se s místními kontakty (Knox, Pinch, 2010). 

Na začátku diplomové práce byla položena výzkumná otázka, zda je možné 

charakterizovat sociální klima v obci Jesenice za pomoci internetové komunikace 

v diskusních fórech. Z uvedených příspěvků je možné si představit, jaké sociální klima 

v obci vládne. Vzhledem k příspěvkům, které nastiňují problémy v obci, by se sociální 

klima mohlo zdát jako negativní. Nicméně je důležité podotknout, že sociální klima bylo 

charakterizováno pouze jednostranně, výpovědí pouze jedné skupiny obyvatel sociální 

klima výrazně zkreslují. Konstatovala jsem, že v diskusních fórech diskutují primárně 

ženy, mladé matky na mateřské dovolené, za účelem seznámení a sdílení svých 

zkušeností. Zcela chybí diskuse původních, starších obyvatel, která by mohla charakter 

sociálního klimatu z internetových diskusí změnit. Na druhou stranu podle mého názoru 
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by se komunikace původních obyvatel shodovala se zmíněnými problémy, možná by se 

problémů objevilo ještě více. 

Charakter sociálního klimatu se vyvíjí s časem, což potvrzuje Puldová (2006) či Puldová, 

Ouředníček (2012).  V posledních pěti letech se zlepšily služby i infrastruktura a tím 

se mohla část problémů, o kterých psali účastníci diskuse v roce 2010 nebo 2012, zmírnit. 

Problém s nedostatkem zeleně však zůstal nevyřešen stejně jako nedostatečná kapacita 

státní základní školy. 

Dále v této kapitole došlo k naplnění prvního dílčího cíle, a to popsat demografický vývoj 

obyvatelstva, vývoj bytové výstavby a také věkovou strukturu obyvatel v obci Jesenice. 

Součástí kapitoly je územní plán, ve kterém popisuju zastavěné a dále zastavitelné území 

Jesenice, a zároveň občanská vybavenost, která společně s ostatními podkapitolami 

dokáže popsat část sociálního prostředí v obci.  
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5. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Kapitola zpracovává výsledky dotazníkového šetření. Zhodnocuje výsledky jednotlivých 

částí dotazníku, charakterizuje respondenty a především zjišťuje, jaké je v Jesenici 

u Prahy sociální prostředí a popisuje důsledky suburbanizace na sociální polarizaci. 

Kapitola je členěna do několika podkapitol. První podkapitola se věnuje identifikaci 

respondentů dotazníkového šetření, druhá podkapitola rozvádí společenskou a politickou 

participaci obyvatel, ve třetí subkapitole najdeme sociální polarizaci mezi obyvateli, 

ve čtvrté podkapitole je psáno o sociální kohezi mezi obyvateli, jak spolu vzájemně 

spolupracují a poslední část se zabývá spokojeností s životem v obci a vztahy mezi 

starousedlíky a novousedlíky. Zároveň do této kapitoly přikládám krátký rozhovor 

s ředitelkou základní školy.  

Ke zhodnocení dotazníků došlo prostřednictvím programu SPSS a Microsoft Excel. 

V Microsoft Excel byly převedeny výsledky do grafické podoby, SPSS zkoumalo 

závislosti mezi jednotlivými ukazateli z dotazníkového šetření. Veškeré výsledky 

z programu SPSS byly vloženy do příloh. Všechny tabulky z programu SPSS v příloze 

jsou originální, proto jsou ponechány v anglickém jazyce. 

Při příležitosti dovezení dotazníků na základní školu, jsem učinila krátký rozhovor s paní 

ředitelkou - inženýrkou Novotnou. Zaměřila jsem se na situaci v obci, zda ona sama 

spatřuje nějaké problémy a nedostatky. Ředitelka ZŠ není rezident, sama každý den 

dojíždí z Prahy, ačkoliv po dobu, co působí ve škole, stačila sociální prostředí obce 

zaznamenat. Konkrétní otázky se zabývaly rivalitou v obci a nesnášenlivostí mezi 

obyvateli. Paní ředitelka přichází denně do kontaktu s dětmi, ale i jejich rodiči, 

zaznamenala jsem několik jejích postřehů. Zajímala jsem se zároveň, zda se situace 

v obci přenáší také na děti. Z rozhovoru vyplynulo, že Novotná (2019) vidí polarizaci 

spíše v rodičích než v dětech. Podle ní si děti všechno „sami vyříkají a vyřídí mezi 

sebou“, kdežto pro rodiče tohle tvrzení neplatí. Mnoho rodičů je podle ředitelky 

separovaných, cítí se být sociálně výš než ostatní rodiče. Ti, co se cítí být na výši, 

se s ostatními rodiči nebaví, jsou nepříjemní a nezapojují se do školních aktivit ani akcí 

pořádaných obcí, nebo jen minimálně. Velký počet novousedlíků, který ale bohužel paní 

ředitelka nedokázala vyčíslit, dává své děti do soukromých škol, ať už do místní Sunny 

Canadien, nebo do soukromé školy da Vinci v Dolních Břežanech, případně si je vozí 

s sebou do Prahy, kde pracují (Novotná, 2019). 
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5.1 Charakteristika respondentů 

V podkapitole charakteristika respondentů popisuji respondenty, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření. Jelikož dotazník na konci obsahoval identifikační část 

respondenta, je možné obyvatele a jednotlivé domácnosti Jesenice charakterizovat. 

Identifikační část pomohla ke zjištění sociální struktury obyvatelstva. Právě sociální 

struktura je jedna ze dvou složek, která výrazně ovlivňuje celkový charakter sociálního 

prostředí v lokalitě. Z tohoto důvodu bylo u respondentů zjišťováno pohlaví, rok 

přistěhování do obce, případně rok narození, nejvyšší dosažené vzdělání, ekonomická 

aktivita a nakonec místo, kde dotazovaní bydlí podle osmi vymezených ploch/lokalit.   

Hodnotila jsem dohromady 255 vyplněných dotazníků, z toho 207 dotazníků se vrátilo 

v tištěné podobě a 48 dotazníků v online podobě přes aplikaci Survio.com.  Nejprve došlo 

k rozdělení respondentů na dvě skupiny, a to starousedlíky a novousedlíky podle roku 

přistěhování do obce. Rok 1990 byl hraniční, ti obyvatelé, kteří se přistěhovali nebo 

v Jesenici žili před rokem 1990, byli označeni za starousedlíky, kdežto lidé, kteří 

se přistěhovali až po roce 1990, nesou označení novousedlíci. I přesto, že byla určena 

hranice, někteří lidé, kteří se přistěhovali začátkem 90. let, se sami označili 

za starousedlíky, jednalo se o plně adaptované domácnosti. 

Po rozdělení dotazníků bylo mezi respondenty zjištěno 44 starousedlíků 

a 211 novousedlíků.  Jsem si vědoma, že se nejedná o reprezentativní vzorek populace, 

zastoupení novousedlíků a starousedlíků není rovnoměrné. Na druhou stranu více 

respondentů novousedlíků značí převahu nově přistěhovalých obyvatel v obci. V rámci 

pohlaví odpovídalo více rezidentů žen než mužů. Mezi novousedlíky odpovědělo 156 žen 

a 55 mužů, v rámci starousedlíků vyplnilo dotazník 30 žen a 14 mužů. Z těchto čísel lze 

udělat závěr, že ženy jsou schopny najít si více času a především jsou ochotnější než 

muži, vyplnit dotazník. Některé ženy jsou na mateřské dovolené, nebo v domácnosti, 

proto mohou věnovat čas dotazníku. Toto tvrzení se osvědčilo i v analýze diskusních fór 

(kapitola 4.4), v nichž diskutovaly především ženy.  

Od respondentů jsem zjišťovala, v jak početné domácnosti žijí. Podle grafu číslo 5 a číslo 

6 můžeme porovnat, jak početné jsou domácnosti mezi starousedlíky a novousedlíky. 

U novousedlíků výrazně převažují čtyřčlenné domácnosti, jsou zastoupeny 56 %, 

což znamená, že více než polovina nově příchozích odpovídajících obyvatel má čtyři 

členy domácnosti. Pravděpodobně se čtyřčlenná domácnost skládá z otce, matky a dvou 
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dětí. Ve tříčlenné domácnosti žije 21 % novousedlíků, předpokládám, že domácnost 

se skládá z manželů a jednoho dítěte. V odpovědích se objevila i domácnost s jedním 

členem, jednalo se o vysokoškolsky vzdělanou, ekonomicky aktivní ženu na pozici řídící 

pracovník žijící v nové zástavbě v Jesenici. Protipólem byla domácnost se sedmi členy 

žijící na Kocandě. Složení domácností u starousedlíků se lišilo. I když čtyři členové 

domácnosti také převažovali, výrazné zastoupení měly ještě početnější domácnosti. 

Dokonce byla zaznamenána osmičlenná domácnost z Horních Jirčan. Okolo 

20 % respondentů žije v pětičlenné domácnosti. Jednočlenné i dvoučlenné domácnosti 

mají mezi starousedlíky své zastoupení, jedná se především o důchodce, manželské páry, 

které v domě zůstaly žít samy. Puldová (2006) přinesla ve svém výzkumu zajímavou 

skutečnost, a to početné zastoupení dvojčlenných domácností, které jsou často tvořeny 

mladými bezdětnými páry a v menší míře také partnery staršími (55 – 65 let). Mezi 

respondenty z mého dotazníkového šetření jsem zaznamenala také dvoučlenné 

domácnosti, nicméně převažovaly u starousedlíků. Rozdíly mezi původními obyvateli 

a nově příchozím obyvatelstvem jsou znatelné. Noví obyvatelé Jesenice nechtějí početné 

rodiny a pořizují si jedno, nebo dvě děti, kdežto starousedlíci žijí odlišným, řekla bych 

až venkovským životem, při kterém chtějí plodit více dětí. Polarizaci dokázal i chí-

kvadrát test nezávislosti, který zkoumal, zda se liší počet členů domácnosti starousedlíků 

a počet členů domácnosti novousedlíků. Na základě zamítnutí nulové hypotézy jsem 

došla ke zjištění, že se počet členů domácnosti významně liší.  

Graf č. 5 – Počet členů domácnosti v rodině dotazovaných novousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Graf č. 6 – Počet členů domácnosti v rodině dotazovaných starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Ouředníček, Puldová (2011) říkají, že hlavními aktéry rezidenční suburbanizace jsou 

zejména páry mladšího věku s vyšším vzděláním a vyšším sociálně-ekonomickým 

statusem, a tak mění sociální strukturu jádrových měst i suburbánních obcí. Identifikační 

část od respondentů zjišťovala jak nejvyšší dosažené vzdělání, tak ekonomickou aktivitu. 

Rozdíly v nejvyšším dosaženém stupni vzdělání je možné posoudit v grafu č. 7 a 8. Vyšší 

vzdělání novousedlíků je patrné. Mezi novousedlíky můžeme najít 34 % vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva a zároveň 46 % respondentů s nejvyšším dosaženým 

středoškolským vzděláním. Pouhých 8 % respondentů vlastní výuční list.   Ale původní 

obyvatelé Jesenice v rámci dotazníku, mají nejvyšší ukončené vzdělání právě 

středoškolské s výučním listem zastoupenými 36 % respondentů. Základní vzdělání 

se pohybuje těsně pod hranicí 10 %. Nelze však paušalizovat všechny starousedlíky 

a tvrdit, že jsou nevzdělaní. Ve vzorku se objevuje 25 % vysokoškoláků a 5 % obyvatel, 

kteří absolvovali vyšší odbornou školu. Maturity dosáhla přesně jedna čtvrtina 

dotazovaných starousedlíků. Rozdíl v nejvyšším dosaženém vzdělání mezi původními 

a nově příchozími obyvateli je jeden z důsledků suburbanizace na sociální polarizaci. 

Odlišné vzdělání respondentů v dotazníkovém šetření dokázalo výskyt polarizované 

společnosti, což dosvědčuje také testování v programu SPSS (viz příloha č. 6).  

Na základě výsledku chí kvadrát-testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro nejvyšší dosažení vzdělání respondentů ze skupin původních a nových 

obyvatel byla H0 zamítnuta. Ukázalo se, že mezi respondenty ze skupin původních 

a nových obyvatel existovaly statisticky významné rozdíly v nejvyšším dosaženém 

vzdělání. 
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Graf č. 7 – Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných novousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Graf č. 8 – Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Pro srovnání a objektivitu je přiložen graf č. 9 ze Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011, který 

ukazuje nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel Jesenice. V roce 1991 i 2001 výrazně 

převládalo vyučení a střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky. Z celkového počtu 

2034 obyvatel, kteří žili v roce 2001 v Jesenici, nemělo 744 rezidentů složenou maturitní 

zkoušku, což je celých 34 %, současně 19 % bylo bez vzdělání, nebo pouze se základním 

vzděláním (381 lidí) a 27 % lidí úspěšně složilo maturitní zkoušku (549 lidí). Pouhých 

13 % obyvatel Jesenice dosáhlo do roku 2001 vysokoškolského vzdělání, vyššího 

odborného, nebo nástavbového vzdělání dosáhlo ještě o 10 % méně.  Při dalším sčítání 

lidu o 10 let později se výsledky velice lišily. Více než dvojnásobně se zvýšil počet 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním, přesně na 28 %. Současně se zvedl počet obyvatel 

na necelý trojnásobek – 5 895 obyvatel. Výrazně kleslo zastoupení středoškolského 

odborného vzdělání bez maturity a vyučených na 19 %, což je cca o polovinu. 

Při srovnání nejvyššího dosaženého vzdělání v dotazníkovém šetření a ve sčítání lidu 

se výsledky poměrně shodují. V současné době v obci Jesenice najdeme největší 
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zastoupení lidí se středoškolským vzděláním zakončené maturitní zkouškou 

a vysokoškolsky vzdělané osoby. Obecně můžeme říci, že se vzdělanost obyvatel v obci 

výrazně navyšuje. Do obce se přistěhovalo tisíce nových obyvatel s vysokoškolským 

vzděláním a současně i původní obyvatelé dosahují vyššího vzdělání. 

Graf č. 9 – Srovnání nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatel Jesenice v roce 1991, 2001 

a 2011  

 

Zdroj: ČSÚ (2019), SLDB (1991, 2001, 2011), vlastní zpracování 

Ekonomická aktivita novousedlíků a starousedlíků také vykazovala značné rozdíly. 

Od dotazovaných jsem zjišťovala jejich ekonomickou aktivitu, zda jsou studenti, 

pracující, na mateřské dovolené, či důchodci a další. Oba grafy vypadají ze začátku velmi 

podobně, malé zastoupení studentů, naopak veliké zastoupení řadových pracovníků. 

Odlišnost najdeme ve statusu „řídící pracovník“. V rámci dotazovaných novousedlíků 

odpovědělo přibližně 20 %, že jsou řídícími pracovníky, ale řídících pracovníků 

starousedlíků není ani 5 %. Zároveň je důležité poznamenat, že ekonomická aktivita 

u novousedlíků je velice různorodá. Respondenti jsou na mateřských a rodičovských 

dovolených, jsou invalidní důchodci, anebo jsou v domácnosti a nepracují. 

U starousedlíků nelze najít ani jednoho dotazovaného na mateřské dovolené, nebo 

v domácnosti. Hlavním důvodem může být nižší rozpočet domácnosti starousedlíků, 

jinými slovy si nemůžou dovolit nechodit do zaměstnání. V rámci starousedlíků najdeme 

okolo 20 % živnostníků, což jsou zpravidla ti se středoškolským vzděláním s výučním 
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listem, kteří si otevřeli svou živnost. Rozdíl v ekonomické aktivitě nových a původních 

obyvatel patří mezi další důsledek suburbanizace na sociální polarizaci. 

Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % hladině 

významnosti pro ekonomickou strukturu respondentů ze skupin původních a nových 

obyvatel (chí-kvadrát= 34,6; signifikance 0,002) byla H0 zamítnuta. Ukázalo se, že mezi 

respondenty ze skupin původních a nových obyvatel existovaly statisticky významné 

rozdíly v ekonomické struktuře. 

Graf č. 10 - Ekonomická aktivita dotazovaných novousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Graf č. 11 – Ekonomická aktivita dotazovaných starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Na konci identifikační části jsem od dotazovaných zjišťovala lokalitu jejich bydliště, 

chtěla jsem se dozvědět, na jakém území v obci bydlí a jaké vztahy v lokalitě vládnou. 

Rozdělila jsem Jesenici a její katastrální území na osm částí/lokalit.  Lokalitou jedna byla 

označena původní zástavba v Jesenici, pro lokalitu dva jsem zvolila území nově 

vystavěných domů v Jesenici. Hranice mezi lokalitou jedna a lokalitou dva vedla před 

ulicí Mladíkov. Další lokality zahrnovaly oblasti Zdiměřic, třetí vymezovala oblast 
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u obory, kde se nachází nejnovější postavené domy ve Zdiměřicích. Čtvrté části byla 

přidělena oblast u potoka, tedy domy vystavené podél Jesenického potoka směrem 

na severovýchod. Pátá lokalita byla pojmenována oblast u rybníků, jelikož se tyto domy 

nachází v těsné blízkosti Horního a Dolního rybníka a Návesního rybníka. Jedná 

se o původní starou zástavbu Zdiměřic. Kocanda byla označena jako šestá část, území 

Osnice bylo označené číslem sedm a poslední osmá lokalita zahrnovala oblast Horních 

Jirčan.  

Z obrázku č. 8, který ukazuje procentuální zastoupení místa bydliště starousedlíků 

a novousedlíků, jsou patrné rozdíly. Nejvyšší zastoupení novousedlíků bydlí v nově 

vystavěných domech v Jesenici. Necelých 40 % respondentů označilo své bydlení právě 

v lokalitě číslo dvě. Zaznamenáváme 29 % novousedlíků také v původní zástavbě 

Jesenice, jelikož jsem do plochy číslo jedna zahrnula nově vystavěné bytové domy 

nacházející se na jihozápadě obce. Okolo 13 % nových obyvatel nalezneme v části 

Osnice. Právě Osnice v severovýchodní části se za posledních deset let masivně 

rozrůstala. Podle územního plánu má Osnice ještě mnoho volných stavebních parcel, 

tudíž se další růst předpokládá (Územní plán Jesenice, 2006). Nejnovější částí Osnice 

jsou vystavěné domy ve východní části (ulice Dobřejovická a Na Vrbici). Ve zbylých 

lokalitách bydlí jen malé množství dotazovaných obyvatel novousedlíků, ve Zdiměřicích 

v oblasti u obory 4 % respondentů, v oblasti u potoka pouze 2 % a v oblasti u rybníků 

4 %. I přesto, že oblast u obory je mladou oblastí s nově vystavěnými domy, obyvatelé 

této části zřejmě nebyli ochotni vyplnit online dotazník, nebo jejich děti nedochází 

do místní základní školy, proto neměli možnost vyplnit dotazník ani v písemné podobě. 

Obdobné vysvětlení může existovat i pro ostatní oblasti Zdiměřic, Kocandy, anebo 

Horních Jirčan. 

Jak se dalo očekávat, více než 40 % starousedlíků pobývá v lokalitě č. 1 - původní 

zástavbě v Jesenici.  V oblasti nově vystavěných domů bydlí okolo 10 % respondentů. 

Jelikož se v části č. 5, Zdiměřicích oblasti u rybníka, nachází podél ulice Hrnčířská 

a Sadová a křižovatky Hrnčířská a Zdiměřická původní zástavba, 20 % dotazovaných 

starousedlíků označilo tuto část za lokalitu svého bydliště. V Osnici je zastoupení 

dotazovaných starousedlíků velice nízké, naopak v Horních Jirčanech bývalo v minulosti 

mnoho objektů s rekreační funkcí, tzv. chatařská oblast a větší zastoupení původních 

obyvatel. Přírůstek majetnějších obyvatel zaznamenaly Horní Jirčany v první 
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přistěhovalecké vlně, která ale nebyla příliš masivní, což může vysvětlovat menší 

zastoupení novousedlíků. 

Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro lokalitu bydliště respondentů ze skupin původních a nových obyvatel 

(chí-kvadrát = 44,2; signifikance = 0,00) byla H0 zamítnuta. Existují statisticky 

významné odlišnosti v místě bydliště starousedlíků a novousedlíků. 

Obrázek č. 8 – Lokalita bydliště dotazovaných novousedlíků a starousedlíků
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5.2 Společenská a politická participace 

Podkapitola společenská a politická participace řeší, jak se obyvatelé Jesenice u Prahy 

podílí na společenském životě v obci, zda jsou členy místních spolků, nebo jestli 

se účastní společenských akcí pořádaných obcí, případně jestli jsou sami pořadatelé. 

Stejně tak tato část popisuje politickou účast obyvatel v obci. Je důležité zjistit, zda 

se obyvatelé chtějí aktivně podílet na vedení obce a kandidují do zastupitelstva, nebo 

jestli si chtějí zvolit své zástupce a proto chodí k volbám. Galčanová, Vacková (2008) 

pojímají politickou participaci jako specifickou formu integrace do života obce. 

Ouředníček (2003) uvádí, že nově příchozí obyvatelé bývají často pro obec přínosní svým 

vzděláním a aktivitou, dále tvrdí, že tito lidé mají mnohdy kontakty a zkušenosti, které 

mohou v obci využít. Do suburbií přichází především mladé a vzdělané obyvatelstvo, 

která přináší mnoho nových nápadů a poznatků, které chtějí uplatnit např. ve vedení obce. 

Putnam (2000) ale píše o tzv. protipólu této skupiny, a to rezidentech, u kterých 

se objevuje sociální odloučení od původních obyvatel, slabá interakce a nízké zapojení 

do života obce. Vobecká, Kostelecký (2007) zmiňují dokonce výskyt nenahlášených 

nových obyvatel k trvalému pobytu v obci. Pokud si noví obyvatelé nezmění adresu 

trvalého bydliště do obce, ztrácí možnost volit v komunálních volbách. 

Členství v místních spolcích 

V rámci společenské participace byl zjišťován zájem o místní spolky. Dotazník 

obsahoval otázku „Jste členem alespoň jednoho z místních spolků?“ Respondenti vybírali 

z uzavřených odpovědí ano, ne. Pokud dotazovaný odpověděl kladně, měl uvést, jakého 

spolku je členem. Graf č. 12 ukazuje, že podíl respondentů, kteří jsou členy nějakého 

místního spolku, není příliš veliký, nicméně se projevuje větší zájem u starousedlíků, 

než u novousedlíků, což se dalo předpokládat. Přes 30 % dotazovaných starousedlíků je 

členem nějakého jesenického spolku. Zájem o členství v místních spolcích je ze strany 

novousedlíků malý, pouze 7 % z 207 dotazovaných se zajímalo o místní spolky a alespoň 

jedním z nich bylo členem.  Můžeme vidět určitou distanci novousedlíků od místních 

spolků. Graf č. 13 uvádí, jakých místních spolků konkrétně jsou dotazovaní aktivní. Mezi 

starousedlíky jasně převládá spolek SK Slavia Jesenice, což je místní fotbalový klub. 

Klub byl založen již v roce 1931, tudíž se jedná o klub s historií a tradicí, proto je veliký 

zájem o členství mezi starousedlíky. Zřetelná je převaha sportovních klubů, 14 % 

respondentů starousedlíků je členem florbalového klubu Jesenice a dalších 21 % je 
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členem sboru dobrovolných hasičů v Osnici.  I tyto sportovní kluby mají dlouholetou 

tradici. K členství v tanečním spolku Hazard se přihlásilo 22 % dotazovaných 

starousedlíků. Taneční studio nabízí kurzy pro děti, ale i dospělé. Poslední spolek 

zaznamenaný mezi dotazovanými starousedlíky, bylo mateřské centrum Pohádka. 

V tomto spolku je registrován jeden respondent v zastoupení starousedlíků. Dotazovaní 

nově příchozí obyvatelé jsou členy spolku JAKA z.s. (zapsaný spolek), který naopak 

v zastoupení starousedlíků nenajdeme. Jelikož se JAKA zabývá pořádáním letních 

táborů, pohádkových lesů a dalších aktivit pro děti, není divu, že jsou členové spolku 

především novousedlíci, kteří vyhledávají volnočasové aktivity pro své děti 

(JAKA z.s., 2019). V grafu novousedlíků jsou především spolky, které jsou spojené 

s dětmi, ať už klub rodičů ZŠ, nebo MC Pohádka. Mateřské centrum Pohádka je 

nezisková organizace vedena převážně rodiči na mateřské dovolené, která zajišťuje 

dětem, ale také rodičům společné aktivity (MC Pohádka 2019). Fotbalový klub SK Slavia 

Jesenice má velké zastoupení také mezi novousedlíky. I když se jedná o klub s tradicí, 

fotbal mají rádi původní obyvatelé i nově příchozí. Fotbal není jen záležitost 

venkovského obyvatelstva, ale také městské obyvatelstvo o fotbal jeví zájem. Taneční 

studio Hazard navštěvuje 33 % respondentů novousedlíků, což je o třetinu více 

než původních obyvatel. Do tanečního studia Hazard chodí tančit zřejmě více děti než 

dospělí, ale jak jsem uvedla výše, Hazard zajišťuje kurzy i pro dospělé a seniory.  

Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro odpovědi respondentů ze skupin původních a nových obyvatel  (chí-

kvadrát = 5,5; signifikance = 0,019) byla H0 zamítnuta. Ukázalo se, že mezi respondenty 

ze skupin původních a nových obyvatel, kteří jsou členy místních spolků, existovaly 

statisticky významné rozdíly.  
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Graf č. 12 – Členství respondentů ve spolcích obce Jesenice

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Graf č. 13 – Podíl respondentů v jednotlivých spolcích v obci Jesenice 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Návštěvnost místního restauračního zařízení 

Chapin (1965, in Davies, Herbert, 1993) vytvořil nejpoužívanější typologii sedmi typů 

chování v obci, do kterých je řazena aktivita nebo využívání zařízení. Využívání zařízení 

sleduji na příkladu návštěvnosti restaurace v Jesenici. V rámci společenské participace 

jsem respondentům položila otázku, zda navštěvují místní restaurační zařízení. Místní 

restauraci využívají původní i nově příchozí obyvatelé, ačkoliv starousedlíci převažují. 

Více než 30 % starousedlíků odpovědělo „ano“ na otázku týkající se návštěvnosti 

restauračního zařízení, což znamená, že obecní restauraci navštěvují pravidelně. 

Novousedlíci navštěvují místní restaurační zařízení pravidelně z 23 %. Pro odpověď 
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že do restaurace nechodí pravidelně, ale jednou za čas ji navštíví, kdežto 16 % 

starousedlíků nechodí do místní restaurace vůbec, 18 % novousedlíků také do restaurace 

v obci nechodí. Podle názoru Puldové (2006) závisí podíl obyvatel, kteří chodí do místní 

hospody, na blízkosti restauračního zařízení a především jeho kvalitě. Jesenice je 

vybavena šesti českými restauracemi a několika asijskými či italskými restauracemi, 

z toho najdeme hospodu také na Kocandě a v Horních Jirčanech. Občané Jesenice tedy 

mají možnost výběru, jakou místní restauraci navštívit, mnozí z nich ale o setkávání 

v hospodách nemají zájem.  Dále je velmi pravděpodobné, že návštěvnost restaurace 

závisí na bydlišti a na vzdálenosti do nejbližšího restauračního zařízení. Například 

novousedlíci bydlící ve Zdiměřicích v oblasti u rybníků, nebo v Osnici, hospodu opravdu 

navštěvují jen zřídka, či vůbec z důvodu velké vzdálenosti domova a hospody. 

O porovnání výsledků z diplomové práce Puldové (2006) píšu v poslední subkapitole 5.6, 

kde můžeme vidět například porovnání návštěvnosti restaurace ve všech osmi 

rozdělených lokalitách. 

Jelikož restaurační zařízení navštěvují původní i noví obyvatelé, rozdíly v této otázce 

nejsou výrazné. Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční 

tabulce na 5% hladině významnosti pro odpovědi respondentů ze skupin původních 

a nových obyvatel (chí-kvadrát = 1,34; signifikance = 0,512) nebyla H0 zamítnuta. 

Ukázalo se, že mezi respondenty ze skupin původních a nových obyvatel, kteří navštěvují 

místní restaurační zařízená, neexistovaly statisticky významné rozdíly. 

Graf č. 14 – Podíl respondentů, kteří navštěvují místní restaurační zařízení v Jesenici 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Politická participace 

Na základě dotazníkového šetření byla zjištěna společenská participace dotazovaných 

rezidentů, ačkoliv členství v jednotlivých spolcích obce nebývá pro nové obyvatele 

zvykem. Naopak restaurační zařízení navštěvují starousedlíci i novousedlíci. Neméně 

důležitá je politická participace v obci, proto je v grafu č. 15 zjištěno procentuální 

zastoupení dotazovaných v kandidatuře do obecního zastupitelstva. Mezi respondenty 

nebyl zájem o vedení obce, lidé spíše chtějí zvolit své zástupce, než se přímo podílet 

na vedení obce a být součástí obecního zastupitelstva. Pouze 14 % dotazovaných 

starousedlíků kandidovalo do obecního zastupitelstva, novousedlíků kandidovalo méně, 

pouhé 4 %. Respondenti novousedlíci nejeví velký zájem o vedení obce, do které se nově 

přistěhovali. Potočný (2006) rozděluje nově příchozí obyvatele podle jejich přístupu 

k novému bydlišti na dva odlišné typy - ti, kteří se zapojují a zajímají se, co se kolem 

nich v obci děje a ti, kteří o sociální a kulturní život v obci nejeví zájem (viz kapitola 

2.1). Ve výsledcích politické participace se nově příchozí obyvatelé do Jesenice jeví jako 

druhý typ. Naopak účast u komunálních voleb byla nadprůměrná (viz graf č. 16). 

Do komunálních voleb chodí volit přes 90 % dotazovaných starousedlíků, což naznačuje 

zájem o život v obci a dění v obci ze strany původního obyvatelstva, více než 80 % 

respondentů chodí volit do komunálních voleb pravidelně, dalších 7 % dotazovaných 

starousedlíků občas. Také novousedlíci chodí volit své kandidáty do místních 

komunálních voleb z více než 70 % pravidelně a z dalších 9 % volí občas do vedení obce 

své zástupce, než aby přímo kandidovalo.   

Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % 

hladině významnosti pro odpovědi respondentů ze skupin původních a nových obyvatel 

byla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 5,77; signifikance = 0,016). Ukázalo se, že mezi 

respondenty z obou skupin existovaly statisticky významné rozdíly v kandidatuře 

do obecního zastupitelstva. 

Naopak rozdíl v účasti u voleb mezi původními obyvateli a nově příchozími obyvateli 

nebyly významné. Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční 

tabulce na 5% hladině významnosti pro odpovědi respondentů ze skupin původních 

a nových obyvatel nebyla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 2,05; signifikance = 0,358). 

Ukázalo se, že mezi respondenty z obou skupin neexistovaly statisticky významné 

rozdíly v účasti u komunálních voleb.  
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Graf č. 15 – Zastoupení respondentů v kandidatuře do obecního zastupitelstva 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Graf č. 16 – Účast respondentů u voleb do obecního zastupitelstva 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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zájem starousedlíci z důvodu tradice, kdežto novousedlíci se akce účastní převážně kvůli 

svým malým dětem. Graf č. 17 ukazuje nezájem novousedlíků o další společenské akce 

pořádané v obci. Přesně 15 % respondentů novousedlíků chodí do masopustního průvodu 

ulicemi. Masopustní průvod je typická venkovská oslava, která se ve větších městech 

nedodržuje, proto je oblíbenější mezi původním obyvatelstvem, a to z 25 %. 

Dále se kromě dětských karnevalů starousedlíci podílejí na účasti obecních akcí z více 

procent, než starousedlíci. Je pochopitelné, že dětských karnevalů se účastní rodiny 

s malými dětmi. Společenské plesy navštěvuje 12 % starousedlíků a 9 % novousedlíků. 

Letních tanečních zábav se účastní pouze 3 % novousedlíků, starousedlíků se účastní 

dvojnásobek. Ani letní taneční zábavy nejsou příliš typické pro městské obyvatelstvo, 

to vyhledává hudbu spíše v klubech, než pod širým nebem. Určitě je důležité zmínit 

neúčast novousedlíků na jakékoliv akci pořádané v obci, 10 % dotazovaných nově 

přistěhovalých obyvatel uvedlo, že se žádných akcí v obci neúčastní.   

Graf č. 17 – Společenské akce, kterých se dotazovaní obyvatelé Jesenice účastní 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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v organizacích, které jsou spojeny s dětskými aktivitami. Dále byly zaznamenány 

odlišnosti v kandidatuře do obecního zastupitelstva. I když Puldová, Novák (2008) tvrdí, 

že se zvyšujícím se počtem vztahů a aktivit mezi novými obyvateli dochází k postupnému 

zapojování do společenského života v obci, jenž se projevuje využíváním místních 

služeb, jako je například restaurační zařízení, nebo kandidatura do zastupitelstva obce, 

nemohu s tímto tvrzením zcela souhlasit. Noví obyvatelé využívají restauračního zařízení 

stejně, jako obyvatelé původní, ale o vedení obce nejeví nově příchozí obyvatelé velký 

zájem. Podobné je to s účastí na společenských akcích. Ačkoliv se novousedlíci účastní 

vybraných společenských akcí, najdeme v obci přibližně 10 % obyvatel, kteří 

se neúčastní žádných společenských aktivit. 

 

5.3 Sociální polarizace 

Kapitola sociální polarizace je pro diplomovou práci stěžejní. Řeší, zda bylo v obci 

zjištěno sociální odlišení obyvatel, jestli se obec dělí na dvě polarizované části, mezi 

nimiž vládne rivalita, nesjednocenost a protikladnost, nebo se naopak jedná o „nafouklou 

bublinu“ a soužití původních a nově příchozích obyvatel je dobře fungující. 

Vztahy mezi obyvateli v suburbiích lze rozdělit do tří skupin. První vztah je mezi 

původními obyvateli, tedy starousedlíky, další vztah je mezi původními obyvateli 

a novými obyvateli, tedy novousedlíky a poslední skupina řeší vztahy mezi nově 

příchozími obyvateli. Vztahy mezi původními obyvateli jsou založeny na vzájemné 

znalosti, zvyklostech, důvěře a v neposlední řadě sdílení společných hodnot. 

Suburbanizace zcela přetváří sociální prostředí těchto dříve venkovských komunit. 

Vznikají nové typy vztahů, původní obyvatelé se kvůli novousedlíkům setkávají s úplně 

novým a jiným životním stylem (Puldová, Novák, 2008). 

Jelikož byl dotazník vyplňován dvěma způsoby, buďto písemně, nebo elektronicky, 

dospěla jsem k poznatku, že někteří respondenti vyplňující online dotazník, byli 

otevřenější a upřímnější než dotazovaní, kteří měli dotazník vytištěný. K tomuto 

poznatku jsem došla díky otevřeným otázkám, do kterých měl respondent vyplnit svůj 

názor. Většina tištěných dotazníků obsahovala u otevřených otázek pouze stručné 

odpovědi, kdežto v online dotazníku uvedlo mnoho respondentů, jaký problém se v obci 

vyskytuje, nebo se vyskytoval. Odůvodněním může být vyšší zastoupení respondentů 

starousedlíků v online dotazníku. 
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První dvě otázky dotazníku v části sociální polarizace se zabývaly příchodem 

respondenta do Jesenice a vystavěním domu, ve kterém bydlí.  Snažila jsem se zjistit, 

zda se respondent v Jesenici narodil, nebo se přistěhoval ještě dříve, než začal proces 

masivní suburbanizace a je tím pádem starousedlík, nebo se přistěhoval v minulých 

letech. Zároveň měla přispět k rozdělení do skupin starousedlíků a novousedlíků otázka 

období výstavby domu, ve kterém dotazovaný bydlí. Pokud se respondentův dům vystavil 

po roce 1990, dotazovaný se zařadil mezi novousedlíky. Jestliže dotazovaný uvedl 

výstavbu domu, ve kterém žije, ještě před rokem 1990 a současně uvedl datum, 

od kterého v Jesenici bydlí také před rokem 1990, byl automaticky zařazen do sekce 

starousedlíci. Jak jsem již uvedla v kapitole 5.1, někteří respondenti se sami označili 

za starousedlíky, což pomohlo v rozřazení do skupin.  

Graf č. 18 – Rok příchodu dotazovaných novousedlíků do obce Jesenice 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Následující otázka zjišťovala, kolik lidí v obci znají respondenti jménem, v poznámce 

bylo uvedeno, že musí člověka znát celým jménem, tedy jménem i příjmením. Po sběru 
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než 10 (<10) „zaškrtli“ především novousedlíci bydlící v Jesenici pár let. I druhá 

kategorie byla nejvíce zastoupena novousedlíky, více než 30 % respondentů 

novousedlíků odpovědělo, že jménem zná 10-30 osob v obci. Do třetí a čtvrté skupiny 

se zařadilo dohromady okolo 40 % respondentů starousedlíků. Pátá a čtvrtá kategorie 

byla zastoupena v obou skupinách velmi zřídka, nebo vůbec. Původní obyvatelé, kteří žijí 

v Jesenici od narození, případně desítky let, znají ve svém okolí velmi dobře více 

než 200 osob, proto se do této skupiny zařadilo přibližně 30 % respondentů. Dále 

se v grafu č. 19 se objevují narůžovělá políčka, která znamenají nevyplněnou žádnou 

odpověď, cca 20 % respondentů na tuto otázku neodpovědělo vůbec. Jsou viditelné 

zřejmé rozdíly mezi původním obyvatelstvem, které zná kolem sebe sousedy i další 

původní obyvatele, kdežto novousedlíci buďto v obci žijí velmi krátce, nebo se 

seznamovat se sousedy a dalšími místními občany nechtějí, ačkoliv zaznamenáváme 

rozdíl i v grafu mezi novousedlíky. Polovina nově příchozích respondentů zná maximálně 

30 lidí v obci, tudíž může z výsledků dotazníkového šetření vycházet distance poloviny 

dotazovaných obyvatel, kteří se ve svém okolí často neseznamují s novými lidmi.  

Graf č. 19 – Počet lidí, které dotazovaní starousedlíci a novousedlíci znají v obci jménem 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině významnosti potvrdil celkovou 

závislost mezi statusem respondenta (starousedlík x novousedlík) a počtem lidí, které zná 

respondent v obci celým jménem. Ukázalo se, že mezi respondenty z obou skupin 

existovaly statisticky významné rozdíly v tom, kolik lidí znají jménem a od jakého roku 

v Jesenici žijí. Je zcela zřejmé, že se tyto dvě proměnné ovlivňují a objevuje se polarita 

obyvatelstva. Starousedlíci, tedy původní obyvatelé, nebo obyvatelé, kteří v Jesenici žijí 

desítky let, mají okolo sebe mnoho svých známých a kamarádů, kdežto obyvatelé, kteří 

se do obce přistěhovali v nedávné době, znají pouze omezené množství obyvatel žijící 

v obci.  

„Počet přátel a známých je mimo jiné ovlivněn dobou, po kterou respondenti v lokalitě 

bydlí“ (Puldová, 2006, s. 68). Snažila jsem se ověřit zjištění Petry Puldové pouze 

na vzorku novousedlíků. Jak ukazuje graf č. 20, její tvrzení nelze striktně potvrdit. 

Ačkoliv přibližně jedna třetina respondentů téměř lemuje lineární křivku, tudíž je jejich 

počet známých přímo úměrný době jejich pobytu v obci, zbylé nově příchozí 

obyvatelstvo tvrzení vyvrací.  Na základě grafu mohu potvrdit svou domněnku, 

že polarizaci zaznamenáme nejen mezi starousedlíky a novousedlíky, ale také přímo mezi 

nově přistěhovalým obyvatelstvem. Můj předpoklad vycházel z Potočného (2006), který 

dělil novousedlíky na dva odlišné typy ve vztahu k místu bydliště (viz Sociální klima 

v kapitole 2.1). Pozoruhodní jsou respondenti červeně zvýraznění v grafu, kteří v obci žijí 

více než 15 let, ale počet jejich známých v obci zůstává i nadále nízký. Respondenti, kteří 

se přistěhovali v první migrační vlně (rok 1997, 1998, 2000, 2001), byli zpravidla bohatší 

a od samého začátku separovaní. Susová (2007) potvrzuje přistěhování bohatších 

obyvatel v první vlně většího migračního přírůstku, kteří si nechávali vystavět 

na velikých pozemcích luxusní vily. Dotazovaný novousedlík, který se přistěhoval v roce 

1997, dokazuje, že se do společenského života v obci nikdy zcela nezapojil, tím pádem 

ani neměl možnost a zřejmě ani vůli seznámit se s místními rezidenty. Novousedlík není 

člen žádného místního spolku, účastní se pouze pálení čarodějnic a nebyla u něj 

zaznamenána žádná sociální soudržnost mezi sousedy (novousedlík, dotazník č. 99). 

Respondent, který do Jesenice přišel v roce 1998, odpovídal v dotazníku velice podobně, 

jako předchozí dotazovaný, není člen ani jednoho obecního spolku, nechodí volit 

zastupitele do komunálních voleb, ani sám nikdy do komunální politiky nekandidoval, 

navíc jeho vztahy se sousedy nejsou téměř žádné, sociální koheze nebyla potvrzena. 
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Je pravděpodobné, že obyvatelé, kteří v obci žijí méně než pět let, se postupně více zapojí 

a jejich počet známých bude s dobou strávenou v obci lineárně stoupat. Tím by došlo 

k potvrzení, že noví obyvatelé se postupem času začleňují do života obce, novousedlíci 

i starousedlíci se vzájemně přizpůsobují (Puldová, 2006). Nicméně obyvatelé, kteří žijí 

v obci déle než 10 let a jejich počet známých je omezen na minimum (do 30 lidí), jejich 

vztah mezi dobou strávenou v lokalitě a počet známých zřejmě nebude lineární. 

Ze soužití těchto polarizovaných skupin obyvatel vzniká sociální polarizace nejen mezi 

původním a nově přistěhovalým obyvatelstvem, ale i přímo mezi novousedlíky.  

Graf č. 20 - Vztah mezi dobou strávenou v lokalitě a počtem známých 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Vzpomínky na neshody mezi starousedlíky a novousedlíky 

Stěžejní otázkou v oblasti sociální polarizace se staly neshody či problémy mezi 

původními obyvateli a novousedlíky. Respondenti zodpovídali otázku, zda si vzpomínají 

na jakékoliv problémy, které v obci nastaly mezi novousedlíky a starousedlíky. 

V odpovědích na tuto otázku byla velice zřetelná polarita, ale i pokus o charakterizování 

sociálního klimatu v obci. Většina nově příchozích obyvatel si nevzpomínala na žádné 

neshody, zřejmě z důvodu, že problémy trápí spíše starší, původní obyvatelstvo. Noví 

obyvatelé se mohli přistěhovat až po době, kdy docházelo k velkým hádkám 

a nespokojenosti mezi starousedlíky a novousedlíky, nebo problémy ani nezaznamenali. 
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Podle grafu č. 21 si na problémy vzpomnělo více než 60 % původních obyvatel, naopak 

přes 80 % nově příchozích obyvatel žádné problémy neuvedlo. Téměř polovina 

dotazovaných starousedlíků vzpomínalo na začátek 21. století, kdy se oblast Jesenice 

a její části začaly nekoordinovaně rozvíjet a docházelo k výstavbě desítek domů. Právě 

v tuto dobu jsou datovány problémy, které vyvstaly mezi původními obyvateli a novými 

obyvateli. S rostoucím počtem obyvatel se zvyšovala intenzita dopravy, která se stala 

velikým problémem přetrvávajícím do dnes. Starousedlík z dotazníku č. 218 nebyl a není 

spokojen s nárůstem automobilové dopravy skrz starou zástavbu, tedy „starousedlíkům 

přímo pod okny.“ Hustota individuální, ale i hromadné dopravy, dopravní zácpy 

a nedostatek parkovacích míst jsou přetrvávající problémy, na které nevzpomíná pouze 

původní obyvatelstvo, ale i novousedlíci, kteří jsou hustým silničním provozem zasaženi. 

S nárůstem automobilové dopravy souvisí i zhoršení životního prostředí. 

Původní obyvatelé nazývají novousedlíky nejrůznějšími přezdívkami, které jsou mnohdy 

hanlivé. O nově příchozích obyvatelích se vyjadřují jako o náplavě či naplaveninách, 

vetřelcích, nebo „nafoukancích“ (starousedlík, dotazník č. 61). Dále o novousedlících 

tvrdí, že nejsou tolerantní a komunikativní. Starousedlík (dotazník č. 192) tvrdí, že se 

„původní obyvatelé a novousedlíci nikdy nesžili“, další názor je podobný „noví se nikdy 

nepřizpůsobili a nutí k přizpůsobení starousedlíky“ (starousedlík, dotazník č. 217) 

a zároveň „si dělají naschvály“ (starousedlík, dotazník č. 226).  Podle starousedlíka 

(dotazník č. 224) dochází k naschválům například u sečení trávy na zahradě: 

„starousedlíci nesmí sekat trávu, kdy chtějí, zatímco novousedlíci mají zahradníky, kteří 

se o zahradu starají.“ Dále starousedlík z dotazníku č. 86 se zmínil o problému chovu 

domácích zvířat, novým obyvatelům se nelíbí, když vedle jejich domu pobíhají slepice, 

pasou se ovce, nebo bučí krávy.  

Desítky starousedlíků se také shodnou na problému husté zástavby, přelidněnosti a s tím 

souvisejícím hlukem, nepořádkem a především chybějící přírodou. Z míst dřívější zeleně 

se staly stavební parcely, na kterých vyrostly a dále rostou domy, proto v Jesenici podle 

respondentů není žádná pěkná příroda. Tento fakt je zmiňován také v analýze diskusních 

fór, kde si matky s dětmi stěžují na nedostatek možností procházek v přírodě.  

Starousedlík v dotazníku č. 234 říká: „náplavy nechápou chod vesnic“ a to je podle něj 

příčina veškerých neshod a problémů. Respondent v dotazníku č. 223 se svým extrémním 

názorem tvrdí, že jeden velký problém je, že novousedlíci vůbec přišli. Problém, který 

rozohnil respondenta s dotazníkem č. 100, se stala kanalizace: „pro starousedlíky nezbyly 
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přípojky na kanalizaci, ale pro novousedlíky přípojky byly a do teď pro starousedlíky 

nejsou“. Posledním zaznamenaným problémem, kterého si starousedlíci všímají, 

je separace novousedlíků. Žena, bydlící v Jesenici od narození podotkla, že „novousedlíci 

nechtěli společnou školu, neměli zájem, aby děti novousedlíků navštěvovaly stejnou 

školu společně s dětmi starousedlíků“ (dotazník č. 61). Právě škola je zřejmý ukazatel 

polarizace. Novousedlíci mnohdy své děti vozí do soukromé základní školy Sunny 

Canadien, nebo využívají školy v Praze. Návštěvnost místní základní školy řešila 

v dotazníku otázka č. 10 (viz příloha č. 1), která bude rozpracována níže. 

Novousedlíci si vzpomínali na neshody s původními obyvateli méně. Zřejmě 

se problémem necítili být dotčeni, případně do obce přišli později, než tehdejší problémy, 

ačkoliv určité problémy přetrvávají. Odpovědi novousedlíků, které se shodovaly, 

obsahovaly především hluk od malých dětí, či nepořádek v ulicích. Respondentka 

v dotazníku č. 4 vyčítala starousedlíkům, že nechtěli obnovit bazén a dětské hřiště: 

„..problém byl bazén a dětské hřiště, noví obyvatelé chtěli obnovit původní, ale místní 

nechtěli. Jejich děti už odrostly a hluk od nových malých dětí jim vadil.“ Žena, která 

se do Jesenice přistěhovala v roce 2006, uvádí stejný problém, který starousedlíkům vadí: 

„Původním obyvatelům se nelíbí hluk malých dětí (běhání, bouchání, kopání)“ (dotazník 

č. 39). 

Můžeme pozorovat polarizaci přímo v odpovědích obou skupin. Novousedlíci uvedli 

několik základních problémů, které trápí je, ale následně uváděli problémy, které vadí 

především starousedlíkům, tudíž se některé odpovědi novousedlíků a starousedlíků 

shodovaly. Problém je podle obou skupin nadměrná doprava, nedostatek parkovacích 

míst, jímž jsou zasaženi především starousedlíci, přeplněná autobusová doprava, kterou 

také využívají primárně původní obyvatelé, nebo neodpovídající infrastruktura a nápor 

na kanalizaci. 

Muž, který se do Jesenice přistěhoval v roce 2003, je nespokojen s blízkostí původní 

zástavby a nově vystavěných domů, což dokazuje chtění separace (dotazník č. 23). Žena 

bydlící v Jesenici 13 let říká, že starousedlíci nikdy nepřijali „naplaveniny“, závidí jim nové 

domy a pomlouvají je. V odpovědích se objevil i problém voleb do zastupitelstva obce, 

avšak dotazovaná, která bydlí v nově vystavěných domech v Jesenici od roku 2000, 

nebyla v dotazníku č. 198 víc konkrétní, nicméně se domnívám, že problém nastal 

na začátku masivního migračního přírůstku do obce. Nově příchozí obyvatelé měli zájem 

podílet se na vedení obce, což se nemuselo líbit původním obyvatelům žijícím v Jesenici 
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od narození. Opakující se problém, který novousedlíci v dotazníku zmiňovali, byl 

problém se školou a školkou. Stěžovali si, jelikož původní obyvatelé nechtěli nový 

pavilon školky. Jelikož jsou obyvatelé obce polarizovaní věkovou strukturou, 

starousedlíci mají většinou odrostlé děti, které už mateřské školy nenavštěvují. Další 

problém týkající se školy je nedostatečná kapacita. Některým novousedlíkům tento 

problém vadí, jiní ho dokážou vyřešit a své dítě přihlásí buďto do soukromé školy 

v Jesenici, nebo do jedné z pražských základních či mateřských škol. 

Ostatní respondenti novousedlíci (více než 80 %) označili odpověď ne, ke které dokonce 

někteří připsali, že je problémy v obci nezajímají nebo doslova „je jim to jedno“, 

co se kolem nich v obci děje (dotazník č. 156). Tyto výpovědi svědčí nejen o polarizaci 

mezi starousedlíky a novousedlíky, ale i přímo mezi nově příchozími obyvateli.  

Graf č. 21 – Vzpomínky na neshody/problémy mezi novousedlíky a starousedlíky 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum  
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Návštěvnost místní základní a mateřské školy 

Vzhledem k průběhu dotazníkového šetření přímo na základní škole Jesenice, 

resp. tamější distribuci dotazníků, lze otázku návštěvnosti místní základní/mateřské školy 

považovat za irelevantní. Nicméně dotazník vyplňovali nejen rodiče žáků, ale také 

učitelé, kteří na základní škole vyučují. Současně dotazník vyplňovali respondenti 

elektronicky, kteří nemuseli být nijak spjati s místní státní základní školou.  Rozhodla 

jsem se pro zhodnocení této otázky více do hloubky, respektive zhodnotit přímo 

jednotlivé odpovědi respondentů a nesoustředit se na otázku jen jako na celek. 

Ve skupině starousedlíků odpovědělo 71 % respondentů, že jejich dítě navštěvuje místní 

základní školu. Pouhá 2 % dotazovaných starousedlíků má svého potomka v mateřské 

škole Kamarád ve Zdiměřicích, což je odůvodnitelné. Většina dotazovaných 

starousedlíků má starší děti, které navštěvují základní školu, nebo už ukončily základní 

vzdělání. S tím souvisí odpověď „ne“ u necelých 30 % starousedlíků. Jejich děti nechodí 

na místní státní základní školu, jelikož některé jsou pravděpodobně dospělé, nebo 

odrostlé. Jiné odůvodnění, jako například navštěvování soukromé školy, nebo dojíždění 

do školy do Prahy je nepravděpodobné. 

Podrobnější rozbor odpovědí „ne“ u novousedlíků byl zajímavý a směrodatný. Jelikož 

se v obci nachází nejen státní základní škola Jesenice v ulici K Rybníku, ale i soukromá 

kanadská škola Sunny Canadian, která zajišťuje dětem komplexní vzdělání od 3 do 19 let 

(sunnycanadian.cz, 2018), polarizace se objevila právě díky tomuto faktu. I přesto, 

že dotazník byl vyplňován primárně rodiči dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ Jesenice, 

22 respondentů novousedlíků z celkového počtu 211, odpovědělo „ne“ na otázku 

návštěvnosti místní ZŠ Jesenice. Ačkoliv dotazovaní nebyli žádáni při odpovědi „ne“ 

uvést školu, kterou jejich dítě navštěvuje, u téměř poloviny se objevila konkrétní 

odpověď. Dva respondenti žijící ve Zdiměřicích v oblasti u obory uvedli, že jejich děti 

denně dojíždí na základní školu do Prahy, zmíněna byla ZŠ Kunratice, která je 

od Zdiměřic vzdálená sedm kilometrů a ZŠ Smolkova nacházející se v oblasti Kamýk 

se vzdáleností devět kilometrů od místa bydliště (mapy.cz, 2019, dotazník č. 159 

a č. 213). Většina z 22 dotazovaných odpověděla, že se nezúčastní žádné společenské 

akce, nebo jen akce pálené čarodějnic a znala jen omezené množství lidí v obci, nejčastěji 

méně než deset. Tři respondenti bydlící v Osnici uvedli, že jejich dítě nenavštěvuje 

ZŠ Jesenice, ale chodí do kanadské školy Sunny Canadien, která sídlí ve Zdiměřicích 

(dotazník č. 96, č. 151 a č. 184). Další respondent, jehož dítě nenavštěvuje místní 
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základní školu K Rybníku, je důchodkyně, která s manželem žije ve dvoučlenné 

domácnosti v nově vystavěných domech v Jesenici, nebo dotazovaná, která je aktuálně 

na mateřské dovolené a žije v bytovém domě v původní zástavbě v Jesenici. Základní 

školu Jesenice dále nenavštěvuje cca 11 dětí z 22 dotazovaných, kteří se do obce 

přistěhovali v posledních pěti letech. Ti se ani neúčastní žádných společenských akcí 

a zároveň si vypomáhají se sousedy jen minimálně, neznají v obci mnoho lidí. Puldová 

(2006) zaznamenala zajímavý poznatek o délce bydlení a zlepšování vztahů mezi 

rezidenty. S rostoucí dobou bydlení nových obyvatel v obci se zlepšují vztahy s ostatními 

obyvateli. Noví obyvatelé se postupně přizpůsobí životu v obci, integrují se a asimilují.  

Respondenti, kteří se přistěhovali na začátku 21. století a přesto jejich dítě nenavštěvuje 

základní školu, nebo se neúčastní žádných společenských akcí, dokazují polaritu mezi 

skupinou novousedlíků. Například respondent z dotazníku č. 247, bydlící v nově 

vystavěných domech v Jesenici od roku 2008, na základě jeho vyplněného dotazníku 

nemá snahu se v obci integrovat. Na všechny otázky týkající se sociální koheze 

odpověděl negativně, dokonce nechodí k volbám do místního zastupitelstva (dotazník 

č. 247). Velice obdobné odpovědi měl i respondent v dotazníku č. 191, který 

se přistěhoval v roce 2006 do nově vystavěných domů v Jesenici. Tento dotazovaný 

nenavštěvuje místní restaurační zařízení, není členem žádného spolku a jeho vztahy se 

sousedy na základě jeho výpovědi zřejmě nejsou vřelé (dotazník č. 191). Ačkoliv dítě 

dotazované z dotazníku č. 12 navštěvuje ZŠ a MŠ Jesenice, respondentka odpověděla 

„ano, bohužel“. Na základě této odpovědi se lze domnívat, že respondentka není 

s výukou na státní základní škole příliš spokojená (dotazník č. 12). 

Díky rozdílu v návštěvnosti státní a soukromé školy jsem došla k potvrzení prvního 

předpokladu práce, a to polarizace mezi nově přistěhovalým obyvatelstvem. 

V odpovědích dotazovaných bylo zaznamenáno cca 11 % novousedlíků, jejichž děti 

navštěvují jiné zařízení než ZŠ/MŠ Jesenice či mateřské školy v Osnici a Zdiměřicích. 

I když si mnoho starousedlíků myslí o nově příchozích obyvatelích, že jsou velice bohatí, 

nemusí to být pravda. V Jesenici a jejich částech najdeme novousedlíky, kteří se zavázali 

k hypotéce na desítky let a nové obyvatele, kteří nepotřebovali k postavení své střechy 

nad hlavou výpomoc banky a zároveň si mohou dovolit financovat svým dětem 

soukromou základní školu, v níž je aktuální školné pro školní rok 2019/2020 činí 

19 800 Kč za měsíc bez rozdílu pro první i druhý stupeň (sunnycanadian.cz, 2019). 
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Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro návštěvnost místní základní školy ze skupin původních a nových 

obyvatel byla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 18,17, signifikance 0,006). Ukázalo se, 

že mezi respondenty ze skupin původních a nových obyvatel existovaly statisticky 

významné rozdíly v návštěvnosti místní základní/mateřské školy. 

Graf č. 22 – Podíl dotazovaných novousedlíků a starousedlíků navštěvující místní 

základní/mateřské školy 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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nutnost.  S tímto tvrzením souhlasím a potvrzuji ho grafem č. 23. Žádný dotazovaný 

novousedlík neuvedl odpověď „nula“, což nám dokazuje, že všichni respondenti 

novousedlíci jsou vlastníci automobilu. Necelých 30 % novousedlíků v dotazníku 

zaznamenalo, že v jejich domácnosti se nachází pouze jedno auto, mezi nimi byli 

především lidé bydlící v Jesenici v nově vystavěných domech, v původní zástavbě 

v Jesenici, nebo ve Zdiměřicích u rybníků. Zmíněné oblasti jsou poměrně dobře 

obslouženy hromadnou dopravou, kterou mohou respondenti v krajních případech 

využívat.  Neobvyklý počet aut není ani tři nebo více, což lze spatřit i ve sloupci 

starousedlíků. Domnívám se, že vysvětlení, proč vlastní starousedlíci tři a více aut, jsou 

početnější domácnosti, nebo dokonce dvougenerační domácnosti. Důležitější je zmínit, 

že více než 10 % dotazovaných starousedlíků nevlastní žádný automobil. Jsou odkázáni 

na hromadnou dopravu, nebo využívají pouze místní služby. Převažující odpověď mezi 

starousedlíky bylo vlastnictví pouze jednoho osobního automobilu. Zcela jasně můžeme 

vidět polarizované starousedlíky, kteří mnohdy nevlastní žádné auto a novousedlíky, kteří 

vlastní zpravidla minimálně dvě auta ve své domácnosti.   

Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro počet aut v domácnosti ze skupin původních a nových obyvatel byla 

H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 26,11, signifikance 0,00). Ukázalo se, že mezi respondenty 

ze skupin původních a nových obyvatel existovaly statisticky významné rozdíly 

ve vlastnictví osobních automobilů. 

Graf č. 23 – Počet aut v domácnosti dotazovaných starousedlíků a novousedlíků 
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Trávení volného času 

Práce byla založena na třech předpokladech, jedním z nich bylo trávení volného času 

a odlišný životní styl původních a nových obyvatel. Přesné znění předpokladu je 

následující: „Předpokládám, že polarizace mezi obyvateli bude zapříčiněna odlišným 

životním stylem.“ Tento předpoklad lze také potvrdit, jelikož rozdíl v trávení volného 

času je znatelný z grafu č. 24. Mezi starousedlíky jednoznačně převažuje úklid 

domácnosti a práce na zahradě, naopak jen 4 % dotazovaných respondentů tráví svůj 

volný čas u internetu. Významný rozdíl najdeme například v činnosti sledování televize. 

Pouhých 6 % novousedlíků označilo odpověď sledování TV, kdežto dotazovaných 

starousedlíků sledujících ve volném čase TV zjišťujeme cca dvojnásobek. Mezi nově 

příchozími obyvateli převažuje trávení volného času na různých výletech. Původní 

obyvatelé bývali zvyklí spíše „sedět doma“, i když se situace pomalu přeměňuje a výlety 

pořádají také. Nicméně na straně starousedlíků převládá jiný životní styl, věnují 

se domácnosti a práci na zahradě, jsou velice spjati se svým domem, kdežto novousedlíci 

tráví svůj volný čas mimo svoje bydliště – chodí na procházky, jezdí na výlety, nebo 

sportují. Práci na zahradě se věnuje pouze okolo 10 % novousedlíků, což nám může 

potvrzovat tvrzení starousedlíka důchodce ze Zdiměřic „starousedlíci nesmí sekat trávu, 

kdy chtějí, zatímco novousedlíci mají zahradníky“ (dotazník č. 224). 

Respondent mohl zvolit možnost odpovědi „jiné“, varianta jiné znamenala trávení 

volného času jinak, než je uvedeno v odpovědích. Do grafu byla zaznamenána odpověď 

jiná, nikoliv popsané jednotlivé odpovědi. Původní obyvatelé uvedli navíc v odpovědích, 

týkající se volného času např. chataření či chalupaření, rybaření, hra na klavír, péče o tři 

děti, dílna a další. Naopak u novousedlíků se objevil způsob trávení volného času v četbě, 

kreslení nebo malování. Dále nově příchozí obyvatelé podporují své děti ve sportovních 

aktivitách a ve svém volnu je vozí na tréninky, sami chodí cvičit, rádi cestují, 

nebo navštěvují sousedy. Maminky na mateřské dovolené se věnují kreativní tvorbě. 

Velice často se opakovala odpověď kulturní akce, kino a divadlo, překvapující odpověď, 

jak respondent novousedlík tráví volný čas, byla mobil. U této otázky dotazovaná žena 

patřící mezi původní obyvatele podotkla, že ve volném čase ráda sportuje, ačkoliv je 

nucena dělat sport mimo Jesenici, nejčastěji ve Vestci, nebo v Dolních Břežanech, žena 

tvrdí, že „v Jesenici není kde sportovat“ (dotazník č. 61). Odlišnost odpovědí mezi 

respondenty spatříme. Původní obyvatelé si udržují více venkovský životní styl, jako je 
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kutilství v dílně nebo rybaření, kdežto noví obyvatelé raději cestují nebo navštěvují 

kulturní akce.  

Graf č. 24 – Rozdělení trávení volného času mezi dotazovanými starousedlíky 

a novousedlíky 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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zda se vyskytuje se mezi starousedlíky a nově příchozím obyvatelstvem sociální 

polarizace. Potvrdila jsem první předpoklad, ve kterém se domnívám, že polarizaci 

zaznamenáme nejen mezi starousedlíky a novousedlíky, ale také přímo mezi nově 

přistěhovalým obyvatelstvem a současně druhý předpoklad, ve kterém tvrdím, 

že polarizace mezi obyvateli bude zapříčiněna odlišným životním stylem. Původní 

obyvatelé žijí „obyčejnějším“ životem, než noví obyvatelé, kteří svůj volný čas rádi tráví 

cestováním, výlety nebo sportováním. S životním stylem je také spjat obrázek č. 9, který 

ukazuje chov domácích zvířat starousedlíků, konkrétně králíků.  

Podle Doležalové a Ouředníčka (2006) je životní styl obyvatel v suburbiu ovlivněn jejich 

ekonomickou aktivitou, respektive neaktivitou (ženy na mateřské dovolené versus 

důchodci). Ženy na mateřské dovolené chodí na procházky nebo se věnují kreativním 

činnostem, kdežto důchodci sledují televizi, pracují na zahradě nebo rybaří. Doležalová, 

Ouředníček (2006) dále tvrdí, že starousedlíci se nejvíce věnují činnostem na zahradě 

a noví obyvatelé tráví volno vycházkami a čtením, což se shoduje s výsledky v mém 

dotazníkovém šetření. 

Obrázek č. 9 – Chov domácích zvířat starousedlíků v blízkosti nové zástavby 

 

Zdroj: Vlastní foto (2018) 
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5.4 Sociální koheze 

Sociální koheze je označení soudržnosti, čili spolupráce mezi sousedy a vzájemné 

výpomoci rezidentů. Abych mohla charakterizovat sociální kohezi mezi obyvateli 

původní a nové zástavby a konkrétně mezi sousedy, položila jsem v dotazníku 

respondentům otázku, zda funguje mezi sousedy vzájemná výpomoc. Všechny tři otázky 

v této části obsahovaly možnost „ano“, „občas“ a „ne“. První otázka zjišťovala 

sousedskou výpomoc např. ve formě zalévání květin, nebo starost o domácího mazlíčka 

v případě sousedovy nepřítomnosti. Další otázka se zaměřila na oslavy narozenin 

se sousedy a poslední řešila vybírání pošty sousedům v době jejich nepřítomnosti. 

Wellman (1976) hovoří o vzájemné podpoře mezi sousedy, tvrdí, že spočívá právě 

ve vzájemných malých službách, jako je např. zalévání květin, nebo starání se o dům. 

Zalévání květin/starost o domácího mazlíčka sousedů v době nepřítomnosti 

Ačkoliv jsem očekávala odlišné výsledky v zalévání květin/starosti o domácího mazlíčka 

sousedů v době nepřítomnosti, výsledný graf dokazuje velice obdobnou kohezi mezi 

starousedlíky i novousedlíky. Výsledky jsou téměř totožné, přibližně 40 % dotazovaných 

novousedlíků i starousedlíků pravidelně svým sousedům vypomáhá, cca 20 % 

respondentů z obou skupin občas sousedům zalévá květiny, případně se stará o domácího 

mazlíčka sousedů. Okolo 40 % respondentů novousedlíků i starousedlíků odpovědělo 

„ne“ v této otázce, tudíž si se svými sousedy nevypomáhají. Rozdělení v obou skupinách 

je vyrovnané, zaznamenáme mezi obyvateli pospolitost, ale i křehké vztahy. 

Mezi respondenty, kteří pravidelně vypomáhají svým sousedům, byli především ti, kteří 

bydlí v Jesenici delší časové období a přistěhovali se v první vlně migrace. Dotazovaní 

odpovídající „ne“ se do obce přistěhovali v uplynulých sedmi letech. Negativní odpovědi 

starousedlíků jsou podle dotazníkového šetření zapříčiněny např. odlišným trávením 

volného času, přibližně čtvrtina dotazovaných starousedlíků nejezdí na výlety a neopouští 

své bydliště na delší časový úsek. Puldová, Novák (2008) zmiňují prvotní navazování 

vztahů nových obyvatel mezi sousedy, z toho důvodu vzájemná výpomoc mezi sousedy 

funguje u poloviny dotazovaných.  

Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro zalévání květin, nebo starání se o domácího mazlíčka sousedů v době 

jejich nepřítomnosti ze skupin původních a nových obyvatel nebyla H0 zamítnuta (chí-

kvadrát = 0,013, signifikance 0,993). Ukázalo se, že mezi respondenty ze skupin 
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původních a nových obyvatel neexistovaly statisticky významné rozdíly v zalévání 

květin/starost o domácí mazlíčky sousedů v době jejich nepřítomnosti. 

Graf č. 25 – Podíl respondentů zalévající květiny/starajících se o domácí mazlíčky 

sousedů v době nepřítomnosti 
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a z Kocandy. Ti, kteří slaví se sousedy pravidelně, jsou současně činnými členy 

v obecních spolcích, nebo dokonce někteří kandidovali do obecního zastupitelstva, jedná 

se tedy o „aktivnější“ rezidenty. Většina dotazovaných starousedlíků jsou vyššího věku, 

mnohdy důchodci, proto se sousedy narozeniny neslaví. V závěru lze říci, že oblíbenost 

oslav se sousedy je vyšší u novousedlíků, kdežto větší polovina původních obyvatel 

se sousedy neslaví nikdy.  Špačková, Ouředníček, Susová (2012) podotýkají rychlé 

navazování vztahů mezi novými obyvateli díky prostorové blízkosti. Znamená to, že se 

nejrychleji vytvářejí vztahy právě mezi sousedy, což vysvětluje pozitivní vzájemnou 

výpomoc mezi novousedlíky. 

Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5% hladině 

významnosti pro oslavy narozenin se svými sousedy mezi původními a novými obyvateli 

nebyla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 4,84, signifikance 0,089). Ukázalo se, že mezi 

respondenty ze skupin původních a nových obyvatel neexistovaly statisticky významné 

rozdíly v pořádání oslav narozenin se sousedy. 

Graf č. 26 – Podíl respondentů slavící se sousedy narozeniny 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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od předchozích zřejmě zapříčinil charakter otázky. V této době nepřichází do schránek 

mnoho důležité korespondence, ale pouze reklamní letáky, které nebývají pro obyvatele 

důležité, proto není nutné vybírat sousedům schránku. Více než polovina dotazovaných 

novousedlíků nevybírá poštovní schránku sousedů v době nepřítomnosti. Zbylých 

cca 40 % nově příchozích respondentů odpovědělo, že sousedům vybírá poštu jen občas, 

nebo pravidelně v době jejich nepřítomnosti. Původní obyvatelé častěji řeší 

korespondenci svých sousedů v době nepřítomnosti. Přesně polovina dotazovaných 

starousedlíků vybírá svým sousedům poštovní schránku pravidelně, nebo občas.  

Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % 

hladině významnosti pro vybírání schránek sousedům v době jejich nepřítomnosti mezi 

původními a novými obyvateli nebyla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 2,12, signifikance 

0,347). Ukázalo se, že mezi respondenty ze skupin původních a nových obyvatel 

neexistovaly statisticky významné rozdíly ve vybírání pošty sousedům v době jejich 

nepřítomnosti. 

Graf č. 27 – Podíl respondentů vybírající sousedům poštovní schránku v době jejich 

nepřítomnosti 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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pravidelně, u nových obyvatel jsou kladné výsledky o něco menší, ale také se stále 

pohybují okolo 50 %. Rezidenti Jesenice si nejvíce vypomáhají se svými sousedy 

v zalévání květin, nebo starání o domácího mazlíčka, když sousedé opustí na delší dobu 

svoje obydlí. Někteří respondenti uváděli, přímo o jaké domácí mazlíčky se sousedům 

starají, v odpovědích se objevila např. želva, morče nebo kočka. Oslavy narozenin, 

zejména pak dětské oslavy narozenin, pořádají se svými sousedy především novousedlíci, 

ačkoliv respondenti novousedlíci byli rozděleni přímo na polovinu, z které ta první 

odpověděla „ano“ nebo „občas“ a ta druhá odpověděla „ne“. Výpomoc ve vybírání 

poštovní schránky tak běžná u novousedlíků ani u starousedlíků není, i když byla 

u původních obyvatel zaznamenána z větší části. Nicméně z dotazníkového šetření 

vyplývá alespoň částečná sociální koheze. Přibližně 50 % nově příchozích obyvatel má 

dobré kladné vztahy se svými sousedy, druhá polovina nemá dostatečnou důvěru ve své 

sousedy, neslaví s nimi narozeniny, nezalévají jim květiny nebo nevybírají poštu v době 

jejich nepřítomnosti. Jeseničtí novousedlíci jsou tímto polarizovaní. Domnívala jsem se, 

že polarizaci mezi novousedlíky zapříčinily vysoké migrační přírůstky v posledních třech, 

případně čtyřech letech, u kterých se ještě nevytvořila vzájemná důvěra, nicméně získaná 

data z dotazníkového šetření tuto domněnku nepotvrdila. Naopak vzájemná nedůvěra 

se pohybuje mezi respondenty, kteří se přistěhovali na přelomu tisíciletí, případně 

na začátku druhé migrační vlny. Jak jsem již zmiňovala např. v kapitole sociální 

polarizace, mezi lety 1997 – 2002 se do obce stěhovalo spíše bohatší obyvatelstvo, které 

se separovalo již od samého začátku jejich příchodu do Jesenice. 

Na začátku diplomové práce byla položena výzkumná otázka existence sociální koheze 

mezi obyvateli obce Jesenice. Díky dotazníkovému šetření byla určitá sociální soudržnost 

mezi obyvateli zaznamenána, nicméně musím zdůraznit, že se jednalo o zhruba polovinu 

respondentů, u druhé poloviny sociální soudržnost chybí. Nelze tedy jednoznačně 

odpovědět na výzkumnou otázku, zda existuje mezi obyvateli Jesenice sociální koheze, 

ale do jisté míry ano. Řada autorů vznik sociální koheze popírá (Sýkora, 2003; Hnilička, 

2005; Putnam, 2000). Sýkora (2003, s. 227) říká, že suburbanizace přispívá k narůstající 

individualizaci a ztrátě sociální soudržnosti. V suburbiích chybí příležitosti pro vzájemné 

interakce a vznik soudržnosti (Putnam, 2000). Nemyslím si, že sociální soudržnost kvůli 

nově příchozím obyvatelům do suburbií úplně mizí, ale naopak přibývá postupně. 

Jak jsem uvedla, existuje část separované společnosti, která se nechce zapojit 
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do společného života v obci, u ostatních nově příchozích probíhá vzájemné postupné 

sbližování. 

 

5.5 Vztahy novousedlíků a starousedlíků 

Na vytváření sociálního klimatu v suburbiích mají významný vliv vztahy mezi původními 

a novými obyvateli a také vzájemné vztahy uvnitř těchto dvou skupin obyvatel. Cílem 

podkapitoly bylo zjistit, jaké vztahy mají respondenti s původními a novými obyvateli 

v Jesenici, jak se lidem v obci žije, zda jsou spokojení, nebo se jim naopak život v obci 

nelíbí.  Dále jsem sledovala, jak často dochází k neshodám mezi původními a novými 

obyvateli, respondenti hodnotili svůj vztah s novými i původními obyvateli a nakonec 

měli dotazovaní vyjádřit svůj názor, co si myslí o novousedlících a starousedlících. 

Ke splnění těchto cílů sloužila část dotazníku, která obsahovala otázky 15 až 19 

(viz příloha č. 1). Zároveň se v kapitole pokusím potvrdit, nebo naopak vyvrátit svůj 

předpoklad, že původní obyvatelé obce budou více nespokojeni se současným životem 

v obci a nastíní neshody s nově příchozím obyvatelstvem. Galčanová, Vacková (2008) 

říkají, že většina starousedlíků se těžce vyrovnává s přílivem nových obyvatel. 

Mezi lidmi v obci vzrůstá anonymita, mění se mezilidské vztahy, novousedlíci z města 

přináší způsoby, které se původním obyvatelům často nezamlouvají. Život na vesnici má 

svá pravidla, která starousedlíci ctí, stejné chování očekávají i u nově příchozích obyvatel 

(Galčanová, Vacková, 2008). Novousedlíci ale zpravidla nemají stejné venkovské zvyky 

jako původní obyvatelé, což může zapříčinit sociální polarizaci a negativně ovlivnit 

vztahy mezi původními a nově příchozími obyvateli. Vobecká, Kostelecký (2007) tvrdí, 

že příchod nových obyvatel může dokonce významně proměnit vztahy mezi obyvateli 

celé obce. Příčinou nenavázání vztahů může být rozdílná struktura novousedlíků 

a starousedlíků a současně neexistence společného tématu k hovoru (Voslářová, Puldová, 

2010). 

Spokojenost se životem v obci 

Aby bylo možné hlouběji charakterizovat sociální klima v Jesenici, byla dotazovaným 

položena otázka, jak jsou spokojeni se životem v obci. Respondenti svou spokojenost 

hodnotili na škále 1 - 10, pokud respondent označil číslo jedna, byl velmi nespokojen, 

jestliže označil číslo deset, byl velmi spokojen. Jak je patrné z grafu č. 28, starousedlíci 
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jsou daleko méně spokojeni v obci než nově příchozí obyvatelé. Průměrné hodnocení 

života v obci starousedlíky se dostalo na hodnotu 5,8, což ukazuje průměrné hodnocení 

celkové spokojenosti s životem v obci. Na základě dalších odpovědí v dotazníku bylo 

jasně patrné, že původní obyvatelé ještě zcela nevstřebali masivní příchod nových 

obyvatel, což se odvíjí i na konečném hodnocení. Někteří starousedlíci uvedli důvod, 

proč dávají nižší hodnocení. Tím byla například nedokončená kanalizace 

pro starousedlíky, minimum přírody a naopak maximum zástavby v obci. Noví obyvatelé 

hodnotili spokojenost života v obci lépe, pozitivněji. Hodnocení novousedlíků dosáhlo 

na škále 1 - 10 hodnoty téměř 7,4. Nově příchozí obyvatelé jsou v Jesenici spokojeni, 

přestěhovali se do svého domu se zahradou, kde mají pohodlí a klid oproti městu, 

zároveň bydlí v nové zástavbě, ve které je klima velice podobné, noví obyvatelé uznávají 

podobné hodnoty a jejich životní styl se významně neliší. Předpoklad, že původní 

obyvatelé v obci budou méně spokojeni než nově příchozí, se mi podařilo potvrdit. 

Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % hladině 

významnosti pro celkovou spokojenost s životem v obci mezi původními a novými 

obyvateli byla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 34,44, signifikance 0,000). Ukázalo se, 

že mezi respondenty ze skupin původních a nových obyvatel existovaly statisticky 

významné rozdíly ve spokojenosti s životem v obci na škále 1 - 10. 

Graf č. 28 – Celková spokojenost starousedlíků a novousedlíků s životem v obci na škále 

1-10 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Vztah s původními obyvateli v obci 

Pro zjištění vzájemného soužití starousedlíků a novousedlíků jsem respondentům položila 

otázku, jaké vztahy mají s původními obyvateli obce na škále 1 – 10. Vyhodnocení 

vztahu bylo kladné. Starousedlíci i novousedlíci mají s původními obyvateli dobré 

vztahy. Hodnocení od starousedlíků se dalo očekávat vysoké, jelikož původní obyvatelé 

obce spolu mají vřelé vztahy, proto hodnocení přesáhlo hranici 8. Na základě 

předchozího hodnocení celkové spokojenosti novousedlíků jsem mohla předpokládat 

spíše pozitivní vztah, který se opravdu potvrdil. Podle mého názoru se noví obyvatelé 

o starousedlíky příliš nezajímají, původní obyvatelé je neomezují, proto není důvod 

hodnotit s nimi vztahy negativně. Důležité je zmínit, že 16 % novousedlíků vůbec 

nehodnotilo vztahy s původními obyvateli, odůvodnění, proč na otázku neodpověděli, 

byla neznalost původních obyvatel. 

Vzhledem k výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % 

hladině významnosti pro vztahy se starousedlíky mezi původními a novými obyvateli 

nebyla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 3,9, signifikance 0,791). Ukázalo se, že mezi 

respondenty ze skupin původních a nových obyvatel neexistovaly statisticky významné 

rozdíly ve vztazích k původním obyvatelům obce na škále 1 - 10. 

Graf č. 29 – Vyhodnocení vztahů starousedlíků a novousedlíků s původními obyvateli na 

škále 1-10 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Vztah s nově přistěhovalými obyvateli v obci 

Graf č. 30 ukazující vztahy s nově přistěhovalými obyvateli naznačuje výrazné rozdíly 

v odpovědích novousedlíků a starousedlíků. Původní obyvatelé hodnotili vztahy s nově 

příchozími obyvateli podprůměrně, jelikož výsledná hodnota nedosáhla na škále 1 – 10 

ani čísla 5. Hirt (2007) říká, že původní obyvatelé mají obavy z utlačení novými 

obyvateli, což může být vysvětlení, proč mají starousedlíci s novousedlíky takto slabé 

vztahy. Další důvody negativních vztahů jsou uvedeny v kapitole 5.2 Sociální polarizace, 

v níž respondenti vzpomínali na vzájemné problémy a neshody, jako například chov 

domácích zvířat, sečení trávníků nebo problémy s dopravou. Novousedlíci hodnotili 

vztah s nově příchozími obyvateli mnohem lépe a pozitivně. Na škále 1 – 10 byl vztah 

mezi nově příchozími obyvateli vyhodnocen číslem 7,3. Noví obyvatelé navazují nové 

kontakty především se svými sousedy z lokality, kteří se do ní také nově přistěhovali 

(Puldová, Novák, 2008). Jelikož novousedlíci žijí podobným životním stylem, mají 

podobné zvyky, či názory, jejich vztahy jsou pozitivní. Voslářová, Puldová (2010) tvrdí 

v podstatě totéž, že noví obyvatelé vnímají vzájemné soužití pozitivněji, s čímž naprosto 

souhlasím. 

Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % hladině 

významnosti pro vztahy s novousedlíky mezi původními a novými obyvateli byla 

H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 53,86, signifikance 0,000). Ukázalo se, že mezi respondenty 

ze skupin původních a nových obyvatel existovaly statisticky významné rozdíly 

ve vztazích k nově příchozím obyvatelům obce na škále 1 - 10. 

Zjišťovala jsem z odpovědí novousedlíků, zda existuje vztah mezi dobou strávenou 

v obci a hodnocením vztahu mezi nově přistěhovalými obyvateli. Z grafu č. 31 je patrné, 

že se nejedná o lineární vztah, se zvyšující se dobou strávenou v obci nedochází u většiny 

novousedlíků ke zlepšování vztahů. Červeně jsem znázornila respondenty, kteří 

se výrazně odlišují od ostatních dotazovaných. Jedná se o dříve zmíněné novousedlíky, 

kteří v obci žijí více než 10 let, od ostatních se separují a vztahy s ostatními novousedlíky 

hodnotí podprůměrně.  Tito rezidenti společnost novousedlíků v Jesenici polarizují.  
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Graf č. 30 – Vyhodnocení vztahů starousedlíků a novousedlíků s nově přistěhovalými 

obyvateli na škále 1-10

 

 

Graf č. 31 – Vztah hodnocení nově příchozích obyvatel s novousedlíky a dobou 

strávenou v obci 

  

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Neshody s původními a nově přistěhovalými obyvateli 

Jak často dochází k neshodám mezi původními a novými obyvateli, byla další otázka 

v dotazníku (18. otázka, viz Příloha č. 1). Otázka nabízela respondentům znovu 

hodnocení na škále 1 – 10, ale tentokrát znamenalo číslo 1 méně často (nebo-li pozitivní), 

odpověď číslo 10 velmi často, tedy negativní odpověď. Starousedlíci znovu hodnotili 

negativněji než nově příchozí obyvatelé. Dospěla jsem ale k závěru, že neshody mezi 

novousedlíky a starousedlíky už se neobjevují příliš často. Průměrná hodnota dosáhla 

čísla 3,8 z hodnocení starousedlíků, kdežto průměrná frekvence neshod respondentů 

novousedlíků byla ještě nižší, pouhých 2,7. Puldová, Novák (2008) zjistili, že soužití 

polarizovaných skupin obyvatel může někdy vést až ke vzniku sociálního napětí 

a následně ke vzniku sociálních konfliktů. Konflikty mezi původními a novými obyvateli 

se skutečně objevují, nicméně v menší míře. Dotazovaná vysokoškolsky vzdělaná žena 

z Kocandy sama zmínila, že: „třenice mezi starousedlíky a "náplavou" z rapidně 

se rozrůstající nové zástavby byly ve velké míře před 12 lety, nyní se počty neshod 

snížily.“ (dotazník č. 4). Dotazovaná středoškolsky vzdělaná žena z nově vystavěných 

domů v Jesenici (dotazník č. 68) říká, že neshody mezi starousedlíky a novousedlíky 

způsobuje věkový rozdíl, což je zajímavé a do jisté míry pravdivé tvrzení. 

Na základě výsledku chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce na 5 % hladině 

významnosti pro frekvenci neshod mezi původními a novými obyvateli 

byla H0 zamítnuta (chí-kvadrát = 30,46, signifikance 0,000). Ukázalo se, že mezi 

respondenty ze skupin původních a nových obyvatel existovaly statisticky významné 

rozdíly v hodnocení frekvence neshod mezi příchozími a původními obyvateli obce 

na škále 1 - 10. 
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Graf č. 32 – Frekvence neshod, ke kterým dochází mezi starousedlíky a novousedlíky na 

škále 1-10 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Názory na původní a nově příchozí obyvatele 

Respondenti ze skupiny nových rezidentů byli dotazováni, co si myslí o starousedlících 

obce v původní zástavbě a zároveň, co si myslí o novousedlících obce v nové zástavbě. 

Dotazovaní ze skupiny starých rezidentů byli dotazovaní na to, co si myslí 

o novousedlících obce i původních obyvatelích. Respondenti měli vyznačit hodnotu 

křížkem na škále 1 – 5, jaká nejvíce odpovídá třem předepsaným vlastnostem (viz Příloha 

č. 1, otázka 19 a 20). Dotazovaní hodnotili, zda jsou původní i nově příchozí obyvatelé 

přátelští (hodnota 5), či nepřátelští (hodnota 1), vzdělaní (hodnota 5), či nevzdělaní 

(hodnota 1), anebo bohatí (hodnota 5), či chudí (hodnota 1).  Původní i nově příchozí 

obyvatelé mají určité stereotypní představy, které umocňují problémy či neshody v obci. 

Tyto představy jsou ale v případě vzájemné otevřené komunikace dlouhodobě dobře 

řešitelné. Potočný (2006, s. 38) ve své studii satelitního městečka říká, že „mnohé názory 

starousedlíků o novousedlících a naopak jsou právě vedeny stereotypními představami 

o druhých, čímž se vytvářejí další komunikační bariéry“. Gondová (2004) dospěla 

k podobnému závěru, že komunikace mezi oběma skupinami obyvatel je omezená 

na základě vytvořených předsudků. Původní obyvatelé ve sledovaných lokalitách si myslí 
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o nově příchozích, že jsou zámožní a vzdělaní, ale také izolovaní a sobečtí. Naopak noví 

rezidenti se domnívají, že starousedlíci jsou chudší, ale přátelští a pilní (Gondová, 2004).  

V odpovědích dotazníkového šetření nově příchozí obyvatelé nejvíce hodnotili 

starousedlíky jako přátelské, o více než půl stupně méně jako vzdělané a nakonec středně 

bohaté, či středně chudé. Starousedlíci měli na původní obyvatele podobné názory, i když 

s vyššími hodnotami. Hodnotili sami sebe a domnívali se, že jsou, přátelští, zároveň 

vzdělaní, i když hodnota vyšla o půl stupně menší a také středně bohatí, či středně chudí. 

Nicméně novousedlíci mají o původním obyvatelstvu poměrně dobré mínění a hlavně 

velice podobné mínění, jako mají starousedlíci sami o sobě. Gondová (2004) přišla ve své 

diplomové práci s poznatkem, že i když respondenti vyplňují otázky, jejich výpovědi 

nemusejí být skutečné a pravdivé o tom, co si doopravdy myslí. Mnoho respondentů 

uvádělo neutrální hodnocení číslem 3, podle mého názoru i z důvodu, že otázku zcela 

nepochopili. Disman (2002) uvádí jako obecný jev v dotazníkovém šetření výskyt 

neutrálnosti, jelikož respondenti, kteří si nejsou svou odpovědí jisti a nemají vyhraněný 

názor, nejčastěji volí odpověď neutrální, což je v tomto případě číslo 3. 

Graf č. 33 - Co si myslíte o původních obyvatelích obce ve staré zástavbě? 

 

 

Názory respondentů na novousedlíky se od názorů na starousedlíky výrazně lišily. 

Novousedlíci hodnotili nově přistěhovalé obyvatelstvo (sami sebe) jako vzdělané, bohaté 

i přátelské, přičemž nejvyšší hodnota vykazovala vzdělanost. Hodnocení starousedlíků 

ukázalo extrémnější hodnoty, zvláště ve vlastnosti přátelští. Původní obyvatelé hodnotí 

novousedlíky jako nepřátelské, vzdělané a především bohaté. 
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Novousedlíci

Starousedlíci
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přátelští
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bohatí

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 
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Velké množství dotazovaných novousedlíků uvádělo, že nemůže původní obyvatele 

hodnotit, jelikož je nezná, tudíž otázku nevyplnili. Objevily se dokonce i odpovědi, 

ve kterých noví obyvatelé uvedli, že neznají ani novousedlíky. Respondentka z dotazníku 

č. 141, žena živnostník bydlící v nově vystavěných domech v Jesenici dokonce napsala, 

že „žije v Jesenici teprve pět let, proto tam nikoho nezná“. Toto tvrzení svědčí o distanci 

této tříčlenné domácnosti nejen od starousedlíků, ale především od novousedlíků. I když 

tato žena s rodinou žije v těsné blízkosti nově příchozích obyvatel, nemá potřebu ani 

zájem navázat se sousedy kontakt a vytvářet vzájemné vztahy. Okolo 23 % novousedlíků 

vůbec nevyjádřilo svůj názor na původní obyvatele (otázka č. 19 viz Příloha 1) 

a současně 18 % novousedlíků nehodnotilo ani nově příchozí obyvatele (otázka č. 20 

viz Příloha 1). Respondenti sami uváděli, že neví, nebo že nehodnotí původní ani nové 

obyvatele z důvodu neznalosti. Novousedlík z dotazníku č. 69 nevyznačil jednotlivé 

odpovědi, ale naopak odpověděl, že nesouhlasí s tím, že by starousedlicí byli nevzdělaní, 

chudí a závistiví a stejně tak si o novousedlících nemyslím, že jsou bohatí, vzdělaní 

a nepřátelští (novousedlík, dotazník č. 69). Dotazovaná žena s vyšším odborným 

vzděláním, která se přistěhovala do Jesenice v roce 2005, si sama uvědomuje, 

že novousedlíci jsou nekomunikativní, uzavření a málo vyjadřující radost (novousedlík, 

dotazník č. 58). 

Pouze 4 % původních obyvatel neuvedlo svůj názor na starousedlíky a dalších 6 % 

původních rezidentů nehodnotilo novousedlíky. Důvody, proč svůj názor neuvedli, byly 

zřejmě podobné, s nově příchozími obyvateli se nestýkají.  Dotazovaná žena bydlící 

ve Zdiměřicích v oblasti u rybníků zformulovala svůj názor na novousedlíky následovně: 

„nevšímaví, ignorují, nepozdraví“ (starousedlík, dotazník č. 45). Dotazovaná žena, která 

se v Jesenici narodila, říká o nových obyvatelích, že jsou chladní (starousedlík, dotazník 

č. 61).  

Po zhodnocení dvou otázek týkajících se názorů na původní a nové obyvatele Jesenice 

jsem došla k závěru, že společnost v Jesenici je polarizovaná. Nově příchozí obyvatelstvo 

není u starousedlíků oblíbené, mnohdy i kvůli předsudkům, které starousedlíci mohou 

k novousedlíkům mít. Vidí nově příchozí obyvatele jako bohaté, ačkoliv někteří 

na vlastní dům dosáhli jen díky hypotéce (Puldová, 2006), na druhou stranu najdeme 

velké množství novousedlíků, kteří jsou opravdu majetní, staví si velká a mnohdy 

atypická sídla (viz Příloha č. 7 – Fotografie č. 5) a od ostatních obyvatel v obci 

se distancují. Tohoto jevu si všímá Puldová, Novák (2008), kteří člení obyvatele suburbií 
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z hlediska typu zástavby. Říkají, že lidé, kteří se přistěhovali do vil s velkými zahradami, 

mají rozdílný socioekonomický status, než ti, kteří obývají řadové rodinné domy. Opačné 

vztahy, tedy hodnocení původních obyvatel novousedlíky se pohybuje okolo průměrných, 

neutrálních hodnot. Nově příchozí obyvatelstvo starousedlíky spíše ignoruje, i když 

si mnohdy uvědomují, že mínění starousedlíků o nich není kladné. 

Graf č. 34 -  Co si myslíte o nově přistěhovalých obyvatelích v nové zástavbě? 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

V kapitole vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky bylo popsáno, jak spolu dvě 

skupiny v obci vychází, jaké o sobě mají mínění a zda se mezi nimi objevují spory. 

Původní obyvatelé obecně hodnotí vztahy a společné soužití s nově příchozími obyvateli 

negativně. Příchod novousedlíků podle původních obyvatel zkomplikoval život v obci. 

Původní rezidenti už necítí v obci takový komfort, mají obavy o utlačení ze strany 

nových obyvatel. Hlavní rys, který odlišuje starousedlíky od novousedlíků, je sdílená 

historie vztahů a vzájemných vazeb (Galčanová, Vacková, 2008). Vzájemné vztahy mezi 

starousedlíky byly hodnocené kladně, jelikož původní obyvatele spojuje velice podobný 

životní styl a uznávání stejných hodnot. Soužití novousedlíků s původními obyvateli 

mnohdy vede ke vzniku sociálního napětí, sociálních konfliktů a nakonec sociální 

polarizaci (Puldová, Novák, 2008). Na základě provedeného dotazníkového šetření v obci 

Jesenice byly sociální konflikty potvrzeny, výskyt polarizované společnosti je zřejmý.    

Bezpalcová (2013) v diplomové práci poznamenala, že přátelské vztahy uvnitř skupin 

starousedlíků a novousedlíků jsou velmi dobře rozvinuté, vztahy mezi starousedlíky 

a novousedlíky váznou, jelikož se lidé mezi skupinami dosud vzájemně nepoznali. 

S tvrzením souhlasím jen částečně. I přesto, že vztahy uvnitř skupin většinou bývají 

kladné, ve skupině respondentů novousedlíků jsem zaznamenala nižší hodnocení 
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než u skupiny dotazovaných starousedlíků. Současně dokázal ne zcela vyvinuté vztahy 

mezi nově příchozími obyvateli graf č. 31. Téměř 20 % dotazovaných nově příchozích 

obyvatel hodnotilo vztahy s ostatními novými obyvateli průměrně. Váznoucí vztahy mezi 

starousedlíky a novousedlíky potvrdily odpovědi téměř jedné pětiny respondentů 

novousedlíků, ve kterých uvedli, že původní obyvatele nemohou hodnotit, jelikož je 

neznají. Puldová (2005 in Puldová, 2006) dokonce zaznamenala, že starousedlíci jsou 

v hodnocení vztahů s novousedlíky zdrženlivější, vyšší podíl jich uvádí neutrální vztah. 

Výsledky mého dotazníkového šetření toto tvrzení popírají, naopak dotazovaní původní 

obyvatelé hodnotili novousedlíky negativně. Podle Potočného (2006) významně 

ovlivňuje vztahy i fyzická oddělenost nové a původní zástavby. Novousedlíci často 

nepřichází do kontaktu s původními obyvateli, jelikož místa jejich bydliště jsou vzdálená. 

 

5.6 Porovnání sociálního klimatu v Jesenici v roce 2006 a 2019 

Před třinácti lety vznikla diplomová práce Petry Puldové (2006), která se zabývala vlivem 

suburbanizace na změnu sociálního prostředí v zázemí Prahy. Mezi devíti vybranými 

obcemi v zázemí Prahy byla také Jesenice. Díky výsledkům dotazníkového šetření 

(Puldová, 2006) lze porovnat některé aspekty sociálního klimatu v obci tehdy a nyní. 

Jelikož dotazník v diplomové práci Puldové se lišil od dotazníku v mé práci, nebyly 

kladeny stejné otázky pro porovnání. Z tohoto důvodu je možné porovnat pouze část 

jednotlivých výsledků. Dále je nutné zmínit, že dotazovaní rezidenti v diplomové práci 

Petry Puldové byli pouze novousedlíci.  

5.6.1 Soužití starých a nových obyvatel 

První téma, kterým se Puldová (2006) ve své práci zabývala, bylo soužití starých 

a nových obyvatel v obci. Respondenti byli požádáni, aby zhodnotili soužití starousedlíků 

s nově přistěhovalými obyvateli. Tato otázka nabízela slovní odpovědi „pozitivní“, „spíše 

pozitivní“, „neutrální“, „spíše záporný“ a „záporný“. Okolo 40 % respondentů 

odpovědělo „neutrálně“, odpověď „negativní“ a „spíše negativní“ dohromady označilo 

necelých 20 %, „pozitivní“ a „spíše pozitivní“ necelých 40 %. Puldová (2006) 

konstatovala fakt, že téměř polovina všech respondentů se přikláněla k neutrální 

odpovědi, což podle ní vypovídá o malé vyvinutosti vztahů mezi oběma skupinami 

obyvatel. Disman (2002) tvrdí, že obecným jevem dotazníkových šetření je nejistota 

a  nevyhraněný názor respondentů, kvůli kterému volí nejčastěji odpověď neutrální. 
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Dotazníkové šetření této diplomové práce řešilo hodnocení soužití starých a nových 

obyvatel číselnou škálou. Respondenti nejprve hodnotili na stupnici 1 až 10 vztah mezi 

původními obyvateli a následně vztah s nově přistěhovalými obyvateli. Číselné 

hodnocení se škálou 1 – 10 lze interpretovat ve slovním hodnocení, abychom výsledky 

lépe přiblížili výsledkům Puldové (2006). Pokud respondent označil číslo 1, nebo 2, 

přikláněl s ke slovní odpovědi „záporný“, jestliže zvolil číslo 3, nebo 4 znamená to spíše 

záporná odpověď, číslo 5 a 6 bylo označení neutrální odpovědi, číslo 7 a 8 značí spíše 

pozitivní odpověď a 9 a 10 značí kladné soužití nových a původních obyvatel.  

V uplynulých třinácti letech se soužití starousedlíků a novousedlíků proměnilo. Největší 

vypovídající hodnotu má graf č. 34. Sloupec, ve kterém novousedlíci hodnotí vztah 

s původními obyvateli, je nejlépe porovnatelný s hodnocením z diplomové práce Puldové 

(2006), jelikož respondenti v jejím dotazníku byli pouze novousedlíci. Pozitivní vztah 

s původními obyvateli se zlepšil cca čtyřnásobně, spíše pozitivní vztahy se starousedlíky 

zůstaly beze změny. Veliká změna v pozitivních vztazích je zřejmě ovlivněna postupným 

začleňováním a přizpůsobením nových obyvatel. Naopak negativní, či spíše negativní 

vztahy téměř vymizely, došlo ke snížení téměř o 20 %. Na úkor pozitivního hodnocení 

klesly od roku 2006 i neutrální vztahy mezi původními obyvateli. Starousedlíci 

se starousedlíky vychází bez jakýchkoliv problémů, což u nově příchozích skupin říci 

nelze. Původní obyvatelé hodnotili novousedlíky velice negativně (viz graf č. 36). 

Puldová (2006) zkoumala nejen Jesenici jako celek, ale také její části. I když 

se vymezené plochy odlišovaly od vymezených ploch této práce, Kocanda, Osnice 

a Horní Jirčany byly totožné. Dále Puldová (2006) vymezila plochu Mladíkov, který je 

v mé diplomové práci řazen do plochy číslo 2 – nově vystavěné domy v Jesenici. Puldová 

(2006) zjistila, že se od sebe jednotlivé plochy liší, výsledky v odlišnosti jsem ve své 

práci zaznamenala také. Špatný dojem ze soužití starousedlíků a novousedlíků se objevil 

před 13 lety v Mladíkově, jelikož mezi obyvateli převládala závist ze strany 

starousedlíků. Negativní vztahy v Mladíkově s původními obyvateli z malé části 

přetrvávají do současnosti.  Podle Puldové (2006) byly ostatní oblasti klidnější než 

Mladíkov a zaznamenávaly pozitivní pocity a reakce. Nejlépe bylo vnímáno soužití 

obyvatel Horních Jirčan, které i po třinácti letech zaznamenalo nejvyšší pozitivní 

hodnocení, více než 90 % respondentů hodnotilo vztahy s původními obyvateli pozitivně. 

Neshody se objevují na Kocandě a ve Zdiměřicích v oblasti u obory, kde za posledních 

pět let vyrostly desítky nových domů. Může se jednat o stejný problém, jako před třinácti 
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lety v Mladíkově, kdy byli odsuzováni starousedlíci za jejich předsudky a nespokojenost. 

Zároveň jeden respondent (starousedlík) uvedl problém s chovem domácích zvířat 

„novým obyvatelům se nelíbí, že nedaleko jejich domu pobíhají slepice, nebo bučí krávy“ 

(dotazník č. 86). Vztahy s novými obyvateli jsou negativní ve Zdiměřicích, 

ať už v oblasti u rybníků, u potoka i u obory. Právě v oblasti u rybníků žije mnoho 

starousedlíků, kterým se nelíbí nová zástavba za jejich okny. Zdiměřice se rozrůstají 

a podle územního plánu je možné očekávat další výstavbu, což se původním obyvatelům 

nelíbí.  Klima v Jesenici se za posledních třináct let proměnilo, obyvatelé se s novými 

rezidenty sžili, ale stejné problémy se začínají projevovat v oblastech, které zaznamenaly 

masivní nárůst v posledních letech.  
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Graf č. 36 Hodnocení vztahu s nově 

přistěhovalými obyvateli v obci Jesenice 

Graf č. 35 Hodnocení vztahu s původními 

obyvateli v obci Jesenice 

 

Graf č. 37 – Soužití starých 

a nových obyvatel v obci Jesenice 

v roce 2006  

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum                 Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum                Zdroj: Puldová (2006, s. 62) 
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5.6.2 Počet přátel a známých mezi starousedlíky a novousedlíky 

Puldová (2006) pokládala respondentům otázku, kolik mají přátel mezi starousedlíky 

a novousedlíky, má diplomová práce se dotazovala, kolik lidí znají respondenti celým 

jménem. Jelikož se práce Puldové zabývala nejen Jesenicí, ale i dalšími obcemi v zázemí 

Prahy, nejvíce přátel mezi novousedlíky vyšlo právě v Jesenici, naopak podíl přátel mezi 

starousedlíky byl jeden z nejnižších. Rozdělení přátel mezi starousedlíky a novousedlíky 

nám ukazuje graf č. 19 v kapitole 5.3 Sociální polarizace. Polovina novousedlíků zná 

celým jménem do padesáti lidí, druhá polovina novousedlíků, ti kteří bydlí v obci delší 

dobu, nebo mají zájem o začlenění, znají v obci celým jménem více než 100 lidí. Puldová 

(2006) přinesla zajímavý poznatek, že počet přátel a známých ovlivňuje doba, po kterou 

respondenti v lokalitě bydlí. 

V roce 2006 vynikaly největším počtem přátel části Mladíkov a Horní Jirčany, jelikož 

se jednalo o jedny z nejstarších oblastí Jesenice (Puldová, 2006). Po třinácti letech 

se počet známých v Horních Jirčanech přibližně ztrojnásobil, nyní jedna třetina 

respondentů zná v obci více než 50 lidí. Mladíkov, který je řazen do plochy Nově 

vystavěné domy v Jesenici, také zaznamenal za uplynulých třináct let nárůst počtu 

známých zhruba o polovinu. Nejvíce známých, jak se dalo očekávat, se objevuje 

v původní zástavbě v Jesenici, ale také ve Zdiměřicích v oblasti u rybníků. Právě v oblasti 

u rybníků převládá původní, nebo starší zástavba, v níž se starousedlíci navzájem znají, 

kdežto Zdiměřice oblast u obory, je opakem starší zástavby. Byty v této části nejvíce 

rostly v posledních deseti letech, proto se zde respondenti znají pouze z cca 20 %. Také 

Osnice, která v posledním desetiletí zaznamenala masivní nárůst obyvatel a výstavbu 

domů, potvrzuje pravidlo, kterého si všimla Puldová (2006), respondenti žijí v obci 

teprve krátce, proto téměř tři čtvrtiny dotazovaných obyvatel znají v obci v průměru 

méně než 30 lidí.  

5.6.3 Zapojení do společenského života 

Dvě otázky týkající se společenské participace byly v mé diplomové práci i v práci Petry 

Puldové, totožné. Podrobnější vyhodnocení odpovědí na otázky lze najít v kapitole 5.2. 

Jak se obyvatelé Jesenice podílí na společenském životě, nám může ukázat účast 

na společenských akcích. Puldová (2006) ve své diplomové práci zkoumala účast 

na tehdejším pálení čarodějnic. Po uplynutí třinácti let se účast na pálení čarodějnic 

zvýšila o 10 %, což je viditelné v grafu č. 19 v kapitole 5.2. Nyní je společenská akce 
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pálení čarodějnic nejoblíbenější společenskou akcí mezi dotazovanými původními i nově 

příchozími obyvateli.  

Graf č. 38 – Účast na pálení čarodějnic v Jesenici v roce 2006 

 

Zdroj: Puldová (2006, s. 75) 

Dalším vhodným ukazatelem jak se podílí rezidenti na společenském životě, může být 

návštěvnost místního restauračního zařízení. Otázka byla položena respondentům v roce 

2006 i nyní. Celkově se za uplynulých třináct let zájem o místní restaurační zařízení 

zvedl. Graf č. 14, se kterým je možné porovnat návštěvnost restauračního zařízení, 

najdeme v kapitole 5.2. Od roku 2006 se zvýšila návštěvnost restauračního zařízení 

o cca 15 % a naopak počet lidí, kteří místní hospodu nenavštěvují, se snížil na polovinu. 

K výrazným změnám návštěvnosti došlo díky začlenění obyvatel. První a druhá 

přistěhovalecká vlna obyvatel už se přizpůsobila, za dobu, co v obci žije. Po srovnání 

výsledků z roku 2006 a 2019 v jednotlivých lokalitách Jesenice jsem dospěla 

k závěru, že restaurační zařízení minimálně navštěvují obyvatelé Osnice. Puldová v roce 

2006 odůvodnila tento fakt velkou vzdáleností hospody od Osnice, což může být 

vysvětlení i po třinácti letech, v Osnici se nenachází žádné restaurační zařízení. Téměř 

k žádné změně nedošlo za třináct let ani v oblasti Mladíkov, místní hospodu rezidenti 

navštěvují nadále s největší intenzitou. V této době navštěvují pravidelně, nebo občas 

místní restaurační zařízení dotazovaní ze Zdiměřic, nebo z původní zástavby v Jesenici. 

Tyto lokality nelze porovnat s výsledky od Petry Puldové (2006), jelikož nebyly zahrnuty 

do jejího výzkumu.  
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5.6.4 Vzájemná výpomoc mezi obyvateli Jesenice 

Tato část porovnává sociální soudržnost mezi obyvateli Jesenice v roce 2006 a v roce 

2019. Puldová (2006) se zaměřila na vzájemnou výpomoc mezi sousedy a na společná 

setkávání sousedů novousedlíků. Blíže analyzované výsledky vzájemné výpomoci 

nalezneme v kapitole 5.4 Sociální koheze.  

Vzájemnou výpomoc jsem zjišťovala na příkladu zalévání květin, případně starání 

o domácího mazlíčka sousedů v době nepřítomnosti. Puldová (2006) pokládala 

respondentům novousedlíkům otázku obecného charakteru, zda si se sousedy vzájemně 

vypomáhají. Jelikož v diplomové práci Puldové (2006) měli respondenti na výběr z šesti 

odpovědí a v mé práci pouze ze tří, musela jsem odpovědi pro lepší porovnání 

interpretovat takto: odpověď „velmi často“ a „často“ jsem chápala jako „ano“, odpověď 

„občas“, „zřídka“ a „velmi zřídka“ jsem chápala jako „občas“ a odpověď nikdy jsem 

brala jako odpověď „ne“. Po zhodnocení Jesenice jako celku bylo zjištěno, že vzájemná 

výpomoc v Jesenici se zvýšila více než dvojnásobně, ale současně došlo k nárůstu 

odpovědi „ne“, o cca 45 %, čím došlo k devítinásobnému snížení vzájemné výpomoci 

mezi sousedy. V současné chvíli je výpomoc mezi sousedy novousedlíky poměrně 

vyrovnaná, ačkoliv převládá pravidelná, nebo občasná výpomoc o cca 5 %. Jednotlivé 

Graf č. 39 – Podíl respondentů v jednotlivých 

lokalitách Jesenice navštěvující místní 

restaurační zařízení 

Graf č. 40 – Celkový podíl 

respondentů navštěvující 

restaurační zařízení v Jesenici 

v roce 2006 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum                            Zdroj: Puldová (2006, s. 74) 
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části Jesenice nám ukázaly rozdíl v lokalitě Kocanda, kde se vzájemná výpomoc zvýšila 

na dvojnásobek. V Osnici bylo zaznamenáno podobné procentuální zastoupení „ano“ 

jako před třinácti lety, naopak odpověď „ne“ se zvýšila přibližně patnáctkrát. Výrazná 

změna v Osnici není příliš překvapující. Lokalita Osnice je jednou z nejmladších oblastí 

v Jesenici, kde se noví obyvatelé častěji distancují, než aby se seznamovali a vzájemně 

si vypomáhali. Horní Jirčany jsou rozděleny přesně na polovinu, první polovina 

si vzájemně vypomáhá, zřejmě se jedná převážně o původní obyvatele a druhá polovina, 

zřejmě novousedlíci, naopak sousedům výpomoc neposkytují. Velká změna nastala také 

v oblasti Mladíkov, v níž došlo k trojnásobnému navýšení vzájemného vypomáhání. 

Výsledky porovnání je nutné brát pouze orientačně, z důvodu odlišnosti otázky 

i možností odpovědí. V rámci sociální soudržnosti položila Puldová (2006) respondentům 

otázku týkající se hlídání domu a vzájemného setkávání. Má práce se respondentů 

dotazovala, zda se sousedy slaví narozeniny a vybírají si poštovní schránky. Porovnání 

výsledků vycházelo velmi obdobně. 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum   Zdroj: Puldová (2006) 

Puldová (2006) shrnula myšlenku sociální koheze v obci Jesenice. V případě výpomoci je 

patrný vliv stáří lokalit – více si pomáhají obyvatelé Kocandy a Osnice. Domněnka, 

že by se lidé setkávali v oblastech, kde je vyšší podíl malých dětí, nelze jednoznačně 

potvrdit. Za posledních třináct let se proměnilo sociální klima v oblasti Mladíkov, tedy 

v nově vystavěných domech v Jesenici. Obyvatelé se za toto období společně sžili 

Graf č. 41 – Podíl respondentů v jednotlivých 

lokalitách, kteří sousedům v době jejich nepřítomnosti 

zalévají květiny, nebo se starají o domácího mazlíčka 

 

 

 

Graf č. 42 – Vztahy v okolí bydliště 

novousedlíků – vzájemná výpomoc 

v Jesenici v roce 2006 
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a zvykli si na sebe. Jelikož mezi nejvíce se rozrůstající lokality řadíme Zdiměřice, určitou 

distanci obyvatel najdeme právě zde. Tvrzení o sociálním klimatu v Osnici z roku 2006 

v tuto chvíli neplatí, lokalita se řadí mezi mladší, ve které suburbanizace stále probíhá 

a nové obyvatelstvo nadále přibývá. Z těchto důvodů se sociální soudržnost v Osnici 

snižuje. Horní Jirčany se dříve řadily mezi lokalitu s domy rekreační funkce a staršími 

obytnými domy. Masivní přistěhovalecká vlna však zasáhla i Horní Jirčany, do oblasti 

se přistěhovalo spíše majetnější obyvatelstvo, vystavělo si velká sídla a sociální klima 

postupně přeměňovalo. V lokalitě je přibližně polovina dotazovaných - zřejmě  

novousedlíků, kteří jsou spíše nezúčastnění a druhá polovina dotazovaných - zřejmě 

starousedlíků, kteří si mezi sousedy vypomáhají a scházejí se.   

5.6.5 Politická participace 

Hlavním cílem podkapitoly je zjistit změnu v politické participaci obyvatel za uplynulých 

třináct let. Zároveň navíc zjišťuji účast u komunálních voleb již od roku 1998. Změny 

jsou porovnávány s grafem č. 18 v kapitole 5.2. Získané výsledky z obou dotazníkových 

šetření (Petry Puldové i mé dotazníkové šetření) mohou být ovlivněny metodou výběru 

respondentů. Puldová (2006) zjišťovala pro svou práci celkovou účast v komunálních 

volbách v roce 1998, kdy se voleb účastnilo 56 % všech obyvatel Jesenice, po čtyřech 

letech se účast u komunálních voleb zvýšila o 4 % (Puldová, 2006). Účast u komunálních 

voleb je proměnlivá, nicméně se držela těsně pod 60 %. V roce 2006 šlo volit dokonce 

o 2 % méně všech rezidentů, tedy 57 %, naopak o další čtyři roky později přišlo 

ke komunálním volbám o další 2 % více (volby.cz, 2006, 2010). Až v roce 2018 došlo 

k většímu poklesu účasti na 53 % (volby.cz, 2018). Na základě dotazníkového šetření 

Puldové (2006) plánovalo účast u voleb 69 % respondentů novousedlíků, po třinácti 

letech se počet dotazovaných novousedlíků zvýšil o 2 %, což je velice nepatrná změna. 

Zvláštní je, že ani mezi jednotlivými lokalitami nebyly zaznamenány významné změny 

v účasti u komunálních voleb. V Horních Jirčanech chodí volit do obecního zastupitelstva 

83 % dotazovaných nových rezidentů, což je úplně stejné číslo jako v roce 2006 

(Puldová, 2006 s. 97). V Osnici došlo v uplynulých třinácti letech ke zvýšení volební 

účasti o 3 % mezi dotazovanými novousedlíky, i přesto v této lokalitě zaznamenáváme 

nejnižší účast u voleb do komunálního zastupitelstva, což nasvědčuje většímu množství 

nově příchozích obyvatel, kteří o komunální volby nejeví zájem, nebo se naopak ještě 

nepřihlásili k trvalému bydlišti v obci (Ouředníček, 2005). V lokalitě Mladíkov zůstala 

účast u voleb mezi dotazovanými novousedlíky beze změny. Naopak veliký nárůst účasti 
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u komunálních voleb byl zjištěn v Kocandě, téměř o 31 % dotazovaných novousedlíků 

více chodí v této době pravidelně volit své zástupce do obecního zastupitelstva (Puldová, 

2006, s. 97). S tímto jevem může souviset postupné začleňování obyvatelstva, jak tvrdí 

sama Puldová (2006).  

Graf č. 43 – Podíl respondentů v jednotlivých lokalitách Jesenice, kteří chodí volit 

kandidáty do obecního zastupitelstva 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Jelikož Puldová (2006) ve své práci prováděla dotazníkové šetření pouze s novými 

obyvateli obce ve vybraných lokalitách, nebylo možné posoudit všechny oblasti Jesenice. 

Zároveň je nutné brát v úvahy i odlišné metody výběru dotazovaných. Nicméně na závěr 

lze shrnout změnu sociálního klimatu v Jesenici za posledních třináct let, respektive 

změnu v jednotlivých částech Jesenice. Puldová (2006) konstatovala, že nově příchozí 

obyvatelstvo charakter sociálního prostředí změnilo. I v roce 2019 můžeme říci totéž – 

nově příchozí obyvatelé přeměňují sociální prostředí Jesenice postupně. Problémy, které 

byly zaznamenány v oblasti Mladíkov, která před třinácti lety patřila mezi nejnovější 

oblasti Jesenice, se přesouvají do dalších částí rozrůstající se Jesenice. Příkladem mohou 

být Zdiměřice nebo Osnice, kde dochází stále k výstavbě nových domů a příchodu 

nových obyvatel. Obyvatelé v části Mladíkov se s původními obyvateli sžili, lépe řečeno 
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došlo k přizpůsobení obou skupin (novousedlíků i starousedlíků). Někteří starousedlíci 

si zvykli na přeměnu sociálního klimatu a někteří novousedlíci se snažili přizpůsobit svůj 

městský život na venkovský, tudíž došlo ke kompenzaci. Nelze však s jistotou říci, jestli 

bude platit stejné pravidlo u nových rozrůstajících se částí Jesenice. 

Důležitá změna, kterou jsem od roku 2006 zaznamenala, byla proměna vztahu 

s původními obyvateli. Noví dotazovaní obyvatelé hodnotili vzájemné soužití velmi 

kladně jak s původními obyvateli, tak s nově příchozími. Naopak dotazovaní starousedlíci 

bohužel hodnotili nově příchozí obyvatele záporně, nicméně názory starousedlíků 

z důvodu nedostupných dat nemohly být porovnány. Někteří novousedlíci se postupně 

začleňují a přeměňují svůj život rurálnímu charakteru.  

Na základě již provedených výzkumů v prostředí českých suburbií existuje předpoklad, 

že starousedlíci se obecně zapojují do života obce více než novousedlíci (Potočný, 2006; 

Puldová, Ouředníček, 2006; Voslářová, Puldová, 2010). Tvrzení lze vyvrátit pouze 

v účasti na společenské akci pálení čarodějnic. I přesto, že se většina dotazovaných 

starousedlíků hojně účastnila téměř všech společenských akcí, akce pálení čarodějnic 

byla oblíbenější u dotazovaných novousedlíků. Za třináct let se popularita této 

společenské akce zvýšila o 10 %. 

Obec Jesenice se bude i nadále rozrůstat, i když zřejmě pomalejším tempem, proto 

by bylo příhodné ve výzkumu podobného typu pokračovat například v pravidelných 

intervalech. Periodicita tohoto výzkumu by mohla poskytnout lepší náhled na sociální 

polarizaci Jesenice a přinést nové teorie studia dané problematiky.  
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6. DISKUSE A ZÁVĚR 

Proces suburbanizace nelze brát jen jako nárůst počtu obyvatel v zázemí měst, ale také 

jako změnu funkčního využití území, fyzického prostředí a především výraznou změnu 

sociální struktury obyvatelstva (Ouředníček, 2003). Noví rezidenti přináší s sebou 

do suburbií nejen své zvyky, ale také odlišnou věkovou a vzdělanostní úroveň, která 

společně s rozdílnými charakteristikami původních obyvatel polarizuje společnost 

v Jesenici. Zároveň dochází k rozdílům mezi těmito skupinami obyvatel z hlediska 

názorů na trávení volného času, účastí na společenských akcích v obci, či politické 

participace. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit vývoj sociálního prostředí a zároveň 

popsat a vysvětlit důsledky suburbanizace na sociální polarizaci v Pražském městském 

regionu na příkladu obce Jesenice. V rámci hlavního cíle si práce kladla dva dílčí cíle, 

a to popsat demografický vývoj obyvatelstva a vývoj bytové výstavby v obci Jesenice, 

dále charakterizovat sociální klima v Jesenici a následně porovnat výsledky sociálního 

klimatu v Jesenici s výsledky z diplomové práce Puldové (2006). V návaznosti 

na stanovené cíle si práce kladla čtyři výzkumné otázky: Vyskytuje se mezi původními 

obyvateli (starousedlíky) a nově příchozím obyvatelstvem (novousedlíky) sociální 

polarizace? Existují rozdíly mezi původními a novými obyvateli v Jesenici v zapojení 

do společenského a politického života v obci? Existuje mezi obyvateli obce Jesenice 

sociální koheze, nebo je naopak obec nesjednocená? Lze charakterizovat sociální klima 

v obci Jesenice za pomoci internetové komunikace rezidentů v diskusních fórech? 

Na základě teoretického zarámování práce jsem předpokládala, že sociální polarizace 

bude zapříčiněna odlišným životním stylem původních a nově příchozích obyvatel. 

Na základě prostudované literatury jsem se domnívala, že polarizaci zaznamenáme nejen 

mezi starousedlíky a novousedlíky, ale také přímo mezi nově přistěhovalým 

obyvatelstvem. Starousedlíci žili v obci poklidným venkovským životem do doby, 

než Jesenice zaznamenala masivní nárůst obyvatel a vystavěných domů a stala 

se rozsáhlým suburbiem. Z toho důvodu jsem předpokládala větší nespokojenost 

se současným životem v obci mezi původními obyvateli obce a zároveň nespokojení 

starousedlíci nastínili neshody s nově příchozím obyvatelstvem. 

K výzkumu vývoje sociálního prostředí v Jesenici a popsání důsledků suburbanizace 

na sociální polarizaci byla použita metoda dotazníkového šetření. Vyplněné dotazníky 
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byly získány od 255 respondentů, z nichž 44 bylo zařazeno do skupiny původních 

obyvatel a 211 bylo zařazeno do skupiny nových obyvatel. Údaje z dotazníků byly 

analyzovány v programu Microsoft Excel a následné výsledky zaznamenané do grafické 

podoby, zároveň byla použita metoda chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční 

tabulce. Vývoj sociálního prostředí v Jesenici byl zkoumán pomocí sociální struktury 

respondentů, sociálního klimatu v obci a porovnáním s výsledky dotazníkového šetření 

z diplomové práce Puldové (2006). Zároveň jsem využila poznatků z diplomové práce 

např. Gondové (2004), Susové (2007) nebo Susové (2009). 

Důsledky suburbanizace na sociální polarizaci byly zaznamenány již v charakteristikách 

respondentů, například ve věkové struktuře, kdy je v kontrastu starší původní 

obyvatelstvo s mladšími nově příchozími obyvateli. Rozdíl se vyskytnul také 

v ekonomické aktivitě obyvatel. Mezi původním dotazovaným obyvatelstvem se objevilo 

vyšší procento důchodců a živnostníků, kdežto u nových obyvatel jsem zaznamenala 

vyšší zastoupení řídících pracovníků. Společnost v Jesenici polarizuje nejvyšší dosažený 

stupeň vzdělání, jelikož původní obyvatelé dosáhli především středoškolského vzdělání 

s výučním listem nebo pouze základního, naproti tomu novousedlíci vykazují výsledky 

s vyšším dosaženým vzděláním, především středoškolským s maturitou 

a vysokoškolským.  

V rámci sociálního klimatu v Jesenici bylo zkoumáno, jak jsou původní a nově příchozí 

obyvatelé spokojeni s životem v obci, jaké měli respondenti ze skupin původních 

a nových obyvatel vzájemné vztahy s původními a novými obyvateli, jak často dochází 

ke sporům mezi dvěma skupinami respondentů a jaké mínění o sobě mají respondenti 

navzájem. Také jsem zkoumala, jak se respondenti ze skupin původních a nových 

obyvatel zapojovali do společenského a politického života v obci. 

Prvním dílčím cílem bylo popsat demografický vývoj obyvatelstva, vývoj bytové 

výstavby a vývoj věkové struktury v obci Jesenice u Prahy. Nejvyšší migrační přírůstek 

nastal v době druhé vlny suburbanizace, tedy od roku 2003 do roku 2008, s tím souvisel 

i masivní nárůst obyvatel. Nejvíce dotazovaných se do Jesenice přistěhovalo v roce 2007 

a 2008, totéž platilo o počtu dokončených bytů. Intenzita bytové výstavby kulminovala 

již v roce 2003. 

Jako druhý dílčí cíl bylo stanoveno porovnání výsledků sociálního klimatu z diplomové 

práce Puldové (2006). Práce v tomto cíli řešila, jak se změnilo sociální klima 
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za posledních třináct let. Puldová (2006) prováděla výzkum pouze ve čtyřech částech 

Jesenice a to Mladíkov, Osnice, Horní Jirčany a Kocanda. Tato diplomová práce řešila 

Jesenici jako celek včetně jejich částí. Pro snadnější a hlubší analýzu výsledků jsem 

Jesenici rozdělila do osmi lokalit. Sociální klima v obci se za posledních třináct let 

změnilo, ačkoliv spory, problémy, předsudky i pomluvy se mezi obyvateli Jesenice 

objevují neustále. Ke změně klimatu došlo v jednotlivých částech Jesenice. Před třinácti 

lety byla problémová oblast Mladíkov, v současné době se problémy objevují v mladších 

oblastech Jesenice, jako jsou Zdiměřice, nebo Osnice. 

Na základě dotazníkového šetření jsem mohla potvrdit výzkumnou otázku, 

zda se vyskytuje mezi starousedlíky a novousedlíky sociální polarizace. Společnost 

v Jesenici polarizují nejen charakteristiky respondentů, jako je věk, ekonomická aktivita 

nebo vzdělání, ale i životní styl, zapojení do společenského života, chování a vlastnosti 

nově příchozích obyvatel. Životní styl dotazovaných novousedlíků se výrazně lišil 

od trávení volného času původních obyvatel. Novousedlíci tráví svůj volný čas aktivně, 

nejčastěji jezdí na výlety, sportují, nebo chodí na procházky, ale v odpovědích 

starousedlíků se nejvíce objevovala činnost úklid domácnosti, sledování televize, nebo 

práce na zahradě. Více dotazovaných starousedlíků nezávisle na sobě odpovědělo, 

že některé domácnosti novousedlíků mají svého zahradníka, který jim zahradu okolo 

domu udržuje, proto byla aktivita práce na zahradě u nově příchozích obyvatel 

zaznamenána méně, než u původního obyvatelstva. Polarizaci jsem zaznamenala 

i v případě počtu lidí, které znají starousedlíci a novousedlíci v obci jménem. Většina 

starousedlíků znala v obci více než 200 obyvatel, kdežto novousedlíci nejčastěji 

odpovídali, že znají do deseti nebo dvaceti obyvatel, často se objevila odpověď „neznám 

nikoho“. Aspekt polarizující rezidenty v obci je návštěvnost základní mateřské školy. 

Jelikož byl dotazník distribuován pomocí třídních učitelů základní školy, jsem si vědoma, 

že vzorek nebyl zcela reprezentativní, ačkoliv více než 10 % respondentů novousedlíků 

odpovědělo, že jejich dítě nenavštěvuje státní ZŠ Jesenice, z čehož ještě polovina uvedla, 

že jejich dítě dochází do soukromé základní školy na rozhraní Osnice a Zdiměřic Sunny 

Canadian. Škola je jedna z nejdůležitějších institucí, z které může vyplývat sociální 

polarizace. Děti starousedlíků školou povinné navštěvují pouze ZŠ Jesenice, případně MŠ 

Jesenice, ostatních 30 % dětí původních obyvatel je starších patnácti let. Jsem si vědoma, 

že lepších a reprezentativnějších výsledků by bylo dosaženo, kdyby probíhal v obci přímý 
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terénní výzkum, nikoliv pouze distribuce tištěných dotazníků na ZŠ Jesenice a online 

dotazníků na internetovém portále Survio.com.  

Existují rozdíly mezi původními a novými obyvateli v Jesenici v zapojení 

do společenského a politického života v obci? Na začátku diplomové práce byla položena 

tato otázka. Došla jsem ke zjištění, že rozdíly v participaci na společenském i politickém 

životě v obci mezi původními a nově příchozími obyvateli zaznamenáme především 

v členství místních spolků a účasti na společenských akcích. Nepatrné rozdíly mezi 

starousedlíky a novousedlíky najdeme také v politické participaci, ačkoliv rozdíly nejsou 

markantní. Více než 30 % původních obyvatel je členem alespoň jednoho z místních 

spolků, naopak dotazovaných novousedlíků je členem jen sedm procent. Odlišují se také 

druhy jednotlivých spolků, jejichž členové jsou novousedlíci, či starousedlíci. Původní 

obyvatelstvo uvedlo členství ve sboru dobrovolných hasičů nebo ve fotbalovém klubu, 

noví obyvatelé jsou např. členy spolku JAKA z.s., který organizuje především 

volnočasové aktivity pro děti. Společenské akce v Jesenici lákají starousedlíky 

i novousedlíky, ale účast se odvíjí od druhu akce. Pálení čarodějnic je oblíbené 

u původních i nových obyvatel, kdežto společenské plesy nebo masopustní průvod 

vyhledávají především původní rezidenti. Okolo deseti procent nových rezidentů 

se neúčastní žádných společenských akcí. O politické dění v obci se zajímají novousedlíci 

spíše pasivně, raději si zvolí své zástupce do zastupitelstva v komunálních volbách, 

než aby sami kandidovali. Dotazovaných starousedlíků za svůj život do obecního 

zastupitelstva kandidovalo okolo 15 %. 

Třetí výzkumná otázka řešila, zda existuje mezi obyvateli obce Jesenice sociální koheze. 

Soudržnost mezi obyvateli z obou skupin se objevila z více než 50 %. Mezi sousedy 

probíhají malé vzájemné výpomoci ve formě zalévání květin, starání se o domácího zvíře 

nebo vybírání poštovní schránky v době nepřítomnosti sousedů. U více než poloviny 

původních respondentů je výpomoc se sousedy přirozená, nově příchozí obyvatelé 

výpomoci sousedům provádí nepatrně méně. Polarizace vznikla přímo mezi respondenty 

uvnitř skupin. Polovina dotazovaných novousedlíků má se svými sousedy dobré vztahy, 

vzájemně si vypomáhají a schází se, ale druhá, polarizovaná část, žádné kontakty 

se sousedy nevyhledává. Nelze tedy jednoznačně říci, zda je obec sjednocená.  

Lze charakterizovat sociální klima v obci Jesenice za pomoci internetové komunikace 

rezidentů v diskusních fórech? Na základě diskusního fóra lze doplňkově charakterizovat 
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sociální prostředí v obci, ačkoliv názory z diskusí nelze zcela objektivizovat. Dospěla 

jsem k závěru, že v diskusních fórech komunikují především mladé ženy, matky 

na mateřské dovolené. To znamená, že názorové spektrum není vyvážené, odpovědi 

se naskýtají pouze z jedné strany a tím pádem je z diskusních fór sociální prostředí v obci 

zkreslené. Diskutující matky se snaží pomocí internetové komunikace získat potřebné 

rady, odpovědi na své otázky a seznámit se s ostatními matkami. Přítomnost cca 90 % 

mladých žen v diskusních fórech svědčí o polarizaci. I když se v diskusích řeší 

i problémy v obci a její nedostatky, chybí větší zastoupení původních obyvatel a s tím 

i jejich názory. Důležitým poznatkem je zrušení oficiálního diskusního fóra, ke kterému 

došlo na podzim v roce 2014 před komunálními volbami vedením obce kvůli politickým 

bojům. V oficiálním diskusním fóru diskutovalo i původní obyvatelstvo. Bohužel ani 

po pěti letech není oficiální diskusní fórum aktivní.  

Všechny tři předpoklady diplomové práce lze potvrdit, jelikož původní i nově příchozí 

obyvatelé žijí odlišným životním stylem. Starousedlíci žijí venkovským životem, i když 

se do jisté míry začíná jejich životní styl pomalu přeměňovat, kdežto novousedlíci žijí 

městským životem a s městem nadále udržují vazby. Domnívala jsem se, že polarizaci 

zaznamenáme nejen mezi starousedlíky a novousedlíky, ale také přímo mezi nově 

přistěhovalým obyvatelstvem, což práce také potvrzuje. Rozdíly novousedlíků 

zaznamenáme například v počtu aut, které domácnost vlastní, v návštěvnosti základní 

školy, počtu lidí, které novousedlíci znají, nebo vzájemné výpomoci sousedů. Distance 

a nadřazenost novousedlíků bydlících v obci více než pět let, se projevuje například 

nezájmem o sousedy a navázání kontaktu, takové chování může vést k polarizaci 

společnosti. V neposlední řadě můžeme spatřit odlišnost ve velikosti domů, ve kterých 

nově příchozí rezidenti bydlí. Rozdíly jsou zachyceny na fotografiích v příloze č. 7, 

ale i přímo v textu v kapitole 4.2 Vývoj bytové výstavby. Předpokládala jsem větší 

nespokojenost původních obyvatel s životem v obci, jelikož starousedlíci žili poklidným 

venkovským životem do doby, než Jesenice zaznamenala masivní nárůst obyvatel 

a vystavěných domů a stala se rozsáhlým suburbiem. Na základě 9. otázky, 

zda si dotazovaní vzpomínají na problémy, které v obci nastaly mezi starousedlíky 

a novousedlíky a 15. otázky, která se přímo zajímala o celkovou spokojenost s životem 

v obci (viz Příloha č. 1 – Dotazník), jsem předpoklad mohla potvrdit. Původní obyvatelé 

se ukázali jako více nespokojení a zároveň nastínili neshody a problémy s nově příchozím 

obyvatelstvem. 
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Většinu odpovědí z dotazníkového šetření jsem otestovala v programu SPSS, abych došla 

ke zjištění, zda se v jednotlivých odpovědí starousedlíků a novousedlíků objevuje 

závislost. Některé odpovědi (šest) vyšly nesignifikantní, proto jsem se s nimi příliš 

nezabývala a nepřikládala jim velkou váhu, např. vybírání poštovní schránky sousedům 

v době nepřítomnosti, účast u komunálních voleb, návštěvnost restauračního zařízení 

nebo vztahy s původními obyvateli. Naopak existence největších statisticky významných 

rozdílů mezi respondenty ze skupin původních a nových obyvatel se potvrdila například 

u vztahu s novousedlíky, celkové spokojenosti s životem v obci, v členství v místních 

spolcích nebo v nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Diplomová práce mi umožnila hlubší poznání problematiky rezidenční suburbanizace 

a s ní spojenou sociální polarizaci. Podle mého názoru diplomová práce přinesla některé 

nové poznatky o sociální polarizaci a možnosti sledovat vývoj vztahů novousedlíků 

a starousedlíků v Jesenici. Obec je netypické, až extrémní suburbium, zejména pak 

dynamika rozvoje obce. Z toho důvodu může být případová studie zobecnitelná pro obce, 

které mají podobný dynamický růst. 

Jsem si vědoma, že dotazovaný vzorek populace není dostatečně reprezentativní, jelikož 

byly dotazníky rozdány jednotlivým domácnostem za pomoci dětí a třídních učitelů 

na základní škole Jesenice. Dotazník v online podobě vyplnilo pouze 17 % respondentů, 

zbylých 83 % respondentů bylo nějakým způsobem spjato se ZŠ Jesenice. Do budoucna 

by bylo zajímavé provést terénní výzkum v obci, do kterého by bylo zahrnuto více 

původních obyvatel, zároveň by bylo vhodné vyrovnat zastoupení respondentů 

v jednotlivých lokalitách. V neposlední řadě lze do budoucna pozorovat, jak se sociální 

klima promění za dalších např. deset let a sledovat další vývoj vztahů mezi obyvateli 

obce. Nicméně provedená studie může být dále uplatnitelná a použita např. pro lokální 

zastupitelstva.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Sociální klima v obci Jesenice 

Zakroužkujte jednu, případně více možností, nebo zformulujte Váš názor. 

 

SPOLEČENSKO-POLITICKÁ PARTICIPACE  

1.) Navštěvujete místní restaurační zařízení: 

Ano    Ne   Občas 

2.) Jste členem alespoň jednoho z místních spolků? Pokud ANO, uveďte jakého 

Ano (jakého……………………………………)   Ne 

3.) Jakých společenských akcí v obci se účastníte? 

Společenských plesů  Masopustního průvodu  Pálení čarodějnic 

Letních tanečních zábav  Dětských karnevalů  Jiných akcí (jakých 

…………………) 

4.) Kandidoval/a jste někdy v komunálních volbách do zastupitelstva obce? 

Ano   Ne 

5.) Chodíte volit kandidáty do místních komunálních voleb?  

Ano   Ne   Občas 

 

SOCIÁLNÍ POLARIZACE 

6.) Od jakého roku bydlíte v Jesenici? 

……………………………….......... 

7.) Můj dům byl postaven po roce 1990? 

Ano    Ne   Nevím 

8.) Kolik lidí v obci znáte jménem? 

……………………………….. 

9.) Vzpomínáte si, jaký problém v obci nastal mezi starousedlíky a novousedlíky? 

………………………………………………………………………………………. 

10.) Navštěvuje Vaše dítě místní základní/mateřskou školu? 

Ano (jakou………………………………)  Ne 

11.) Napište počet aut ve vaší domácnosti. 

…………………………………………… 

12.) Jak obvykle trávíte svůj volný čas? 

Práce na zahradě  Sledování televize Výlety  Sport  Procházky 

Návštěvy příbuzných Úklid domácnosti Internet  Vaření               Jiné…..…. 

 

SOCIÁLNÍ KOHEZE MEZI OBYVATELI 

12.) Když odjedete na dovolenou, zalévají Vám sousedi květiny, nebo se starají o domácí zvířata 

(pes/kočka)? 

Ano   Ne   Občas 

13.) Slavíte se svými sousedy narozeniny? 

Ano    Ne   Občas 

14.) Vybíráte sousedovi v době jeho delší nepřítomnosti poštovní schránku?  

Ano   Ne   Občas 

 

Zhodnoťte prosím na stupnici 1 až 10  

15.) Jak jste spokojen/a s životem v obci?(1=nespokojen/a; 10=spokojen/a) 



 

16.) Jak hodnotíte Váš vztah s původními obyvateli v obci?(1=záporně; 10=kladně) 

 

17.) Jak hodnotíte Váš vztah s nově přistěhovalými obyvateli v obci?(1=záporně; 10=kladně) 

 

18.) Jak často dochází k neshodám s původními obyvateli (starousedlíky), nebo mezi nově 

přistěhovalými obyvateli? (1=méně často; 10=velmi často) 

 

19.) Co si myslíte o původních obyvatelích obce (starousedlících) ve staré zástavbě? (Vyznačte 

prosím křížkem na stupnici 1 až 5 mezi jednotlivými vlastnostmi.) 

 1 2 3 4 5  

Chudí      Bohatí 

Nevzdělaní      Vzdělaní 

Nepřátelští      Přátelští 

20.) Co si myslíte o nově přistěhovalých obyvatelích v nové zástavbě? (Vyznačte prosím křížkem 

na stupnici 1 až 5 mezi jednotlivými vlastnostmi.) 

 1 2 3 4 5  

Chudí      Bohatí 

Nevzdělaní      Vzdělaní 

Nepřátelští      Přátelští 

 

  



 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Vyplňte prosím jednotlivé charakteristiky. Děkuji. 

 

Uveďte prosím počet členů Vaší domácnosti. 

……………………………………………….. 

 

Uveďte prosím Vaše pohlaví. 

Žena 

Muž 

 

Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené 

vzdělání. 

Základní 

Středoškolské s výučním listem 

Středoškolské s maturitou 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

 

Uveďte prosím Vaši ekonomickou aktivitu. 

Student 

Zaměstnavatel 

Řadový pracovník 

Řídící pracovník 

Živnostník 

Na mateřské dovolené 

Důchodce 

Jiné …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku. 

Bc. Magdaléna Pechová 

Studentka Sociální geografie PřF UK 

608 214 067 

 

 

Vyberte prosím jednu z těchto 8 ploch/lokalit, ve které se 

nachází Vaše bydliště. 

 

 

Plocha1 = Původní zástavba v Jesenici 

Plocha 2 = Nově vystavěné domy v Jesenici 

Plocha 3 = Zdiměřice, oblast u obory 

Plocha 4 = Zdiměřice, oblast u potoka 

Plocha 5 = Zdiměřice, oblast u rybníků 

Plocha 6 = Kocanda 

Plocha 7 = Osnice 

Plocha 8 = Horní Jirčany 

 



 

Příloha č. 2 - Průvodní dopis k dotazníku 

Dobrý den, 

jmenuji se Magdaléna Pechová, jsem studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy oboru Sociální geografie a regionálního rozvoje. Chtěla bych Vás poprosit 

o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci. Práce se zabývá sociálním klimatem v obci 

Jesenice. Zajímám se, jak se občanům v Jesenici žije, zda v obci žijí od narození, jaké 

mají sousedské vztahy apod.   U několika otázek Vás prosím o vlastní zformulování 

Vašeho názoru. Dotazník je zcela anonymní a veškerá data budou použita pouze 

pro výzkumné účely. Doba vyplnění dotazníku Vám zabere cca 10 minut.  

 

Za Váš čas a vyplnění dotazníku děkuji. 

Bc. Magdaléna Pechová 

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek prosím kontaktujte mě, nebo mého školitele. 

Tel. č. 608 214 067 

Mail: magdi.pe@seznam.cz, případně magdalena.pechova@natur.cuni.cz 

Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 

Mail: martin.ourednicek@natur.cuni.cz 

Rozdání dotazníku bylo odsouhlaseno ředitelkou školy. 

Zakroužkujte jednu, případně více možností, nebo zformulujte Váš názor. 

 

  



 

Příloha č. 3 – Žádost pro ředitelku ZŠ Jesenice o distribuci dotazníků ve škole 

 

Žádost o umožnění výzkumného šetření na ZŠ Jesenice 

Jméno a příjmení žadatele: Bc. Magdaléna Pechová 

Mobil: 608 214 067    Emailová adresa: magdi.pe@seznam.cz 

Škola/ fakulta: Přírodovědecká fakulta/ Univerzita Karlova v Praze 

Obor studia: Sociální geografie a regionální rozvoj 

Téma diplomové práce: Sociální klima v suburbiu se zaměřením na sociální polarizaci; 

Případová studie Jesenice 

Vážená paní ředitelko,  

jmenuji se Magdaléna Pechová a jsem studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, navazujícího magisterského obor Sociální geografie a regionální rozvoj.  

Podmínkou zakončení mého studia je diplomová práce na téma Sociální klima v suburbiu 

se zaměřením na sociální polarizaci; Případová studie Jesenice. 

Jednou z částí mé diplomové práce je empirický výzkum, který bych ráda provedla 

pomocí dotazníkového šetření. Výzkum musí být uskutečněn v obci Jesenice. Touto 

cestou bych Vás chtěla poprosit o umožnění dotazníkové šetření na základní škole 

Jesenice.  

Výzkum by probíhal formou tištěných dotazníků, které bych předložila žákům 

v jednotlivých třídách. Žáci by dotazníky odnesli domů rodičům a následně druhý den 

přinesli zpět do školy. 

Cílem mého výzkumu je zhodnotit sociální klima v obci Jesenice a zaznamenat výskyt 

sociální polarizace mezi obyvateli. 

Dotazník bude zcela anonymní a data z něj budou použita výhradně pro mou diplomovou 

práci.  

Pokud budete mít zájem, výsledky Vám mohu po zpracování dat zaslat elektronicky. 

 

Předem velice děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 

Bc. Magdaléna Pechová 

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.        

Vedoucí výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř URRlab 

Proděkan pro geografickou sekci  

Garant studijního oboru Sociální geografie 

 

Datum ……………….     Podpis 

žadatele…………………….. 

Podpis a razítko univerzity…………………… 

  



 

Příloha č. 4 – Průvodní dopis pro třídní učitele 

Dobrý den,  

jmenuji se Magdaléna Pechová a jsem studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální 

rozvoj.  

Podmínkou zakončení mého studia je diplomová práce na téma Sociální klima v suburbiu 

se zaměřením na sociální polarizaci; Případová studie Jesenice. 

Jednou z částí mé diplomové práce je empirický výzkum, který budu provádět pomocí 

dotazníkového šetření. Výzkum musí být uskutečněn v obci Jesenice. Z toho důvodu 

jsem si vybrala právě základní školu v obci. 

Práce se zabývá rozdílnými pohledy na život v obci Jesenice, proto bych potřebovala znát 

názory těch, kteří v obci žijí. Zajímám se, jak jsou lidé s životem v obci spokojeni, 

snažím se zhodnotit rozdíly a vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky. 

Výzkum probíhá formou tištěných dotazníků.  Dotazníky bych ráda díky Vám předložila 

žákům v jednotlivých třídách (od 1. třídy až do 9. třídy). Žáci dotazníky odnesou domů 

rodičům a následně druhý den přinesou zpět do školy vyplněné. 

Dotazník bude zcela anonymní a data z něj budou použita výhradně pro mou diplomovou 

práci.  

 

Vážení třídní učitelé, 

chtěla bych Vás poprosit o distribuci tištěného dotazníku dětem na konci vyučovací 

hodiny, případně na začátku hodiny. Samotné rozdání dotazníku dětem zabere cca 2 

minuty. Děti dotazník nevyplňují, ale doručí ho domů rodičům. Jeden z rodičů dotazník 

doma vyplní a po svém dítěti pošle zpět do školy. 

Vzkažte prosím dětem, aby dotazník přinesly zpět vyplněný do druhého dne, eventuálně 

nejpozději do třetího dne od rozdání.  Děti dotazník odevzdají vyplněný třídním učitelům 

o hodině, případně o přestávce (zabere znovu cca 2 minuty). 

Žádám o rozdání (vyplnění) dotazníku pouze dětem, které bydlí v obci Jesenice, nebo 

v některé z jejich částí (Zdiměřice, Osnice, Horní Jirčany, Kocanda).  

Pokud jste obyvateli Jesenice, chtěla bych poprosit také přímo Vás, třídní učitele 

(případně celý učitelský sbor), o vyplnění dotazníku. Velice mi tím pomůžete a přispějete 

tak k reprezentativnímu výzkumu mé diplomové práce. Zároveň prosím o předání výše 

zmíněných pokynů dětem. 

Jsem si vědoma, že návratnost dotazníků nemusí být vysoká, nicméně Vás ještě jednou 

prosím o rozdání. 

Pokud budete mít zájem, výsledky Vám mohu po zpracování dat zaslat elektronicky. 

Předem velice děkuji za vstřícnost a ochotu. 

Bc. Magdaléna Pechová 

608 214 067 



 

 

Vedoucí diplomové práce:  Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.        

Vedoucí výzkumného týmu Urbánní a regionální 

laboratoř URRlab 

Proděkan pro geografickou sekci  

Garant studijního oboru Sociální geografie 

 

 

 

Příloha č. 5 – Leták pro respondenty, který byl distribuován Českou poštou 

 

Zdroj: vlastní zpracování (2019)  



 

Příloha č. 6 – Výsledky chí-kvadrát testů nezávislosti  

Tabulka č. 1 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti mezi počtem domácností 

novousedlíků a počtem domácnosti starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 2 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti mezi nejvyšším dosaženým 

vzděláním novousedlíků a starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 3 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti mezi ekonomickým statusem 

novousedlíků a starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

  



 

Tabulka č. 4 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti mezi lokalitou bydliště 

novousedlíků a starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 5 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti návštěvností restauračního zařízení 

novousedlíků a starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 6 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti mezi členstvím respondentů 

v místních spolcích novousedlíků a starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

  



 

Tabulka č. 7 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kandidatuře do obecního 

zastupitelstva mezi novousedlíky a starousedlíky 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 8 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti volební účastí v komunálních 

volbách mezi novousedlíky a starousedlíky 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 9 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce mezi 

statusem respondenta a počtem lidí, které zná dotazovaný v obci celým jménem 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

  



 

Tabulka č. 10 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce pro 

vzpomínky na problémy v obci mezi starousedlíky a novousedlíky 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 11 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce mezi děti 

novousedlíků a starousedlíků, které navštěvují místní základní školu 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 12 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce mezi 

počtem aut v domácnosti novousedlíků a starousedlíků

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

  



 

Tabulka č. 13 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce pro 

zalévání květin sousedům v době jejich nepřítomnosti mezi starousedlíky a novousedlíky  

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 14 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce mezi 

oslavou narozenin se sousedy novousedlíků a starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 15 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce ve 

vybírání poštovní schránky sousedů v době jejich nepřítomnosti mezi novousedlíky a 

starousedlíků 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

 

 

 

 



 

Tabulka č. 16 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce pro 

celkovou spokojenost starousedlíků a novousedlíků s životem v obci  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 17 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce pro 

hodnocení vztahů s původními obyvateli mezi starousedlíky a novousedlíky  

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 18 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce pro 

hodnocení vztahů s novými obyvateli mezi starousedlíky a novousedlíky  

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 

Tabulka č. 19 - Výsledek chí-kvadrát testu nezávislosti v kontingenční tabulce pro 

frekvenci neshod mezi starousedlíky a novousedlíky  

 

 Zdroj: Dotazníkové šetření (2019), vlastní výzkum 



 

Příloha č. 7 – Fotodokumentace Jesenice a jejich částí 

Fotografie č. 1 a č. 2 – Kruhové objezdy na konci ulice – „cul de sac“ - ulice Karafiátová, 

Osnice 

 

 

 

Zdroj: vlastní fotografie (2018a), (2018b) 



 

Fotografie č. 3 - Pohled na novou zástavbu v Osnici 

 

 

Zdroj: vlastní fotografie (2018c) 

 

Fotografie č. 4 a č. 5 -Atypická zástavba ve Zdiměřicích 

 

 

Zdroj: vlastní fotografie (2018d), (2018e) 

  



 

Příloha č. 8 – Územní plán Jesenice, stav po změně č. 2 

Zdroj: Územní plán Jesenice (2006) 


