
.

Oponentský posudek

Bakalářské práce Dany Maceškové

„PROSTOROVÁ DIFERENCIACE SOCIÁLNÍCH DÁVEK V PRAZE"

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Bakalářská  práce  Dany  Maceškové  se  věnuje  rozmístění  domácností  pobírajících  sociální

dávky  (zde  příspěvek  na   bydlení)   na   území  hl.   m.   Prahy.   Cílem  analýzy  je   identifikovat

sociálně slabé oblasti, a to na dvou úrovních, v rámci celé Prahy (na úrovni městských částí)

a  uvnjtř  jedné  městské  části  (na  úrovni  jednotlivých  domů).  Za  přínosné  považuji  nejen

využití  netradičního  ukazatele  pro  sledování  sociálně  prostorové  struktury  města,  ale  také

analýzu   rozmístění   sociálně   slabých   obyvatel   na   mikroúrovni   jednotlivých   domů,   které

doposud  nebyla ve studiích  města věnována velká  pozornost. Vzhledem  k tomu,  že zárodky

sociálních  problémů  a  segregace  vznikají  právě  na  úrovni  domů  a  skupin  domů,  je  mikro

pohled  na  územní diferenciaci  příjemců  sociální dávek nesmírně důležitý.   V této souvislosti

je třeba ocenit také možnosti praktického využití bakalářské práce.

Teoretické zarámování stručně a přehledně seznamuje s problematikou chudoby,  rozmístění

sociálně   slabých   obyvatel   a   segregací   v městě.   Autorka   vhodně   kombinuje   poznatky

zdomácí   i   zahraniční   literatury.   Oceňuji,   že   pozornost   je   věnována   více   chudobě   a

koncentraci  sociálně  slabých  než  konceptu  segregace,  který  k využití  svádí,  leč  v případě

Prahy a jejího centra  by nebyl  příliš adekvátní.

Analýza  prostorové  diferenciace  sociálních  dávek v Praze je  provedena  kvalitně  s použitím

výstižných  relativních  ukazatelů.  Pro  lepší  interpretaci  rozmístění  příjemců  sociálních  dávek

by  však  bylo  dobré  uvést  také  absolutní  počty  domácností  čerpající  příspěvek  na  bydlení

v každé městské části,  alespoň v tabulce v přílohové části.

Jelikož  cílem  práce  bylo  zmapování  prostorového  rozmístění  příjemců  sociálních  dávek,

faktorům  ovlivňujícím  toto  rozmístění je  logjcky  věnováno  méně  pozornosti.  Autorka  v práci

sleduje     závislost     mezi      rozmístěním     příjemců     sociálních     dávek     a     rozmístěním

nezaměstnaných  a  vysokoškolsky  vzdělaných  obyvatel jako  odlišných  ukazatelů  sociálního

statusu.  K ověření  závislosti  využívá  korelačního  koeficientu.  Domnívám  se,  že  statistické

hodnocení závislosti  by zde  bylo  přínosné doplnit prostým  porovnáním  mapek zobrazujících



rozmístění    příjemců    sociálních    dávek,    nezaměstnaných    a    vysokoškolsky    vzdělaných

obyvatel,   které   podle   mého   názoru   ukazuje   zajímavé   skutečnosti.    Například   západní

městské  části  (např.  Praha  17,13,  5),  které  vykazují  vysoký  podíl  domácností  čerpajících

sociální dávky,  mají zároveň poměrně vysoký podíl vysokoškoláků.  Naopak městské části na

severovýchodě   Prahy,   které   čerpají   příspěvek   na   bydlení   podprůměrně,   mají   zároveň

podprůměrný podíl vysokoškoláků a nadprůměrnou nezaměstnanost.   Je tedy sporné, zda je

lze  považovat  za  sociálně  silné  oblasti,  jak  autorka  nízký  podíl  příjemců  sociálních  dávek

vysvětluje.  Domnívám  se,  že  tato  skutečnost  spíše  ukazuje  na  velkou  vnitřní  heterogenitu

městských  částí  a  tedy  i  na  oprávněnost  sledovat  územní  diferenciaci  sociálních  dávek  na

nižších  úrovních.  Je zároveň  bez  pochyby,  že do   prostorového vzorce  rozmístění příjemců

sociálních  dávek  vstupují také  další faktory.  Jako významný  činitel  se jeví  například  obecní

bydlení a výstavba obecních bytů.  Městské části s vysokým podílem domácností pobírajících

příspěvek  na  bydlení  jsou  zároveň  oblasti,   kde  se  stavěly  nebo  staví  obecní  byty  (např.

Černý  Most,  Řepy,  Libeň,  Modřany,  Malešice,  Vysočany,  Čakovice).  Autorce  se tímto otvírá

široký   a   velmi   zajímavý   prostor   pro   další   studium,   které   bude   směřovat   k   vysvětlení

prostorových  vzorců  v  rozmístění  sociálně  slabých  domácností,  a  to  jak  na  úrovni  celého

města,  tak na  úrovni jednotlivých  městských  částí.  Přesto  bych se již ted' ráda zeptala, jaké

faktory autorka  očekává,  že budou důležité při vysvětlování  koncentrace příjemců sociálních

dávek v určitých oblastech.

Po  formální  stránce  je  práce  dobře  zvládnutá,  určité  slabiny  se  však  objevují  v pouŽíváni

čárek. Text je přehledně a logicky strukturován,  rozsah přiměřený bakalářské práci.

Předkládaná   bakalářská   práce   představuje   slibný   začátek   pro   další   studium   sociálně

prostorové diferenciace  uvnitř města  a  městských  čtvrtí.  Práci  považuji  celkově za  kvalitní a

doporučuji jj k obhajobě.
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