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] ' obsah, zaměření a struktura disertační práce

Disertační práce Jany Vobecké se věnuje důleŽité otá'zcejak z hlediska sociální a

ekonomické geografie, tak i obecnějšího sociologického pohledu na sociálně-prostorovou

otganizaci české společnosti anazměny, klerýnri tato organizaceprochází v důsledku

společenských změn vyvolaných zhroucením komunistického reŽimu v České reprrblice.

I kciyž se tomuto téInatu věnovala jiŽŤada českýclr autorů, .}ana Vobecká přispěla významné

svou prací k některýrn novým pohledům na transÍbrmaci s.li:iáhtč-prostorové struktury České

republiky' Zdaříl'o se ji to jednak přesným formrrlov.áním otázek, rra které chtěla odpovědět,

jednak aplikací sofistikovaných analytických metod. K tomuto prohloubení analýz

nepochybně přispěl její studijní pobý v Dijonu na Université de Bourgogne, UMR INRA -
AgroSup Dijon' Tento pob}4 nepochybně posílil komparativní přístup, řekl bych evropský

přístup k celému tématu.

Disertace je logicky dobře uspořádána. Je rozdělena do tŤí zák|aďních kapitol, z nichž první

se věnuje teoretickým konceptům, společenskému kontextu a vyjádření výzkumných otázek,

druhá kvantitativní konceptualizaci prostoru a definicím prostorových kategorií, které použi|a

autorka kdyŽ prováděla své anaIýzy. Jádrem práce je prezentace výsledků ana|ýz, které jsou

shrnuty a diskutovány v ne.jrozsálrlejší třetí části disertace nazvané ,,Analýza prostorové

populačrrí dynamiky v ť.eské republice...

|]iser1ace je napsirna v angličtině, která má vysokou kva]itu a.ie jasná. Myslím, Že je

jazyk<lr,ě na lepší úrovni, neŽ český autore|erát autorky. I'r:i<:e je doplněna velkým počtem

apendixů obsahuj ících j ak tabulky, tak i grafy' které umožňuj í kontro|u závěrů, k nimž

autorka dospěla. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny nezbyné tabulky, gtafy a důležité

shrnující maPY, kteÉ prezentují autorčino rozdělení úzerní České republiky do základních

územních kategorií po linii město-venkov a jádro-periferie.

Na konci třetí kapitoly jsou uvedeny závěty práce. Jádrem jsou odpovědi na předern

vyjádřené hypotézy. Po těchto odpovědích následuje krátká diskuse dosažených výsledků, ve

které autorka formulovala podnětnou tezi o hodnotové orientaci populace České republiky:

jde podle ní o ,,konzervativní dojížděče.. , čili o lidi, kteří se nestěhují příliš rádi amají

pravděpodobně silnějšívztahk lokalitě než|idé v jiných evropských zemích.



2. Teoretické koncepty, společensi;y kontex{ a výzkumné crc,izl<y

Autorka shrnula smysl své disefiace do 6 bodů na str.1i a 12. V prvním bodu konstatuje'

Že koncentrace obyvatelstva probíhající za socialismLl' Se v post-socialistické společnosti

změnila v rozptylování obyvatelstva. To povaŽuje za h1avní tendenci v populační prostorové

dynamice. Myslím, Že je to pŤíliš zjednoclušenÝ pohied na io, co se děio jak ve 4Oletém

období socialismu, tak ve zhruba 20letém obciobí post-socialismu. Vyslovení takového soudu

závitítotižna úrovni (řádovosti) územních kategorií, které se srovnávají. V počátečních

ťazich socialisrnu byla silná ideologie,,rovnoměÍného..rozvoje uzemí celé zerrrč' Byla

spojována s aplikací sli.cr1isk.ových obcí (vitr tllttly (]hrista}ll:rovy tt]tll.ic Zentrali;rle), přičemŽ

počet' L.l, llt0 střer.lil|i.lr',i,clt otlt íbyl neob.rčťjlr.. r']/Sokii. Cíielnbylo zlrIistit r.:r' i-t.:i ,,i,:tšímu

por:trtt ob1'vate1 ,t)i.t:.l||'rl) k základnír.r sIr-t:ibirlll, i'tl lll'{tl 111i!.111t cl.:olltltttit!iy iIt .]t11irně naročn.é a

ltere:alill ické Fcrstutriltti lie prtltc, běhen S(iť}.| list:l[| }l(}:]ill.l\ii: l !(()ll(:t:l'(:r:1lllrrrovitého výváření

sídelních koncentrací natřech úrovníctrl (1.iegionirlní síd.elní agl{}lllorace,2.významnácentra

osídlení' 3.střecliska obvodního významu nrim.r sídelní a.glomerace). Postupně i v rámci

socialisrnu se pfosazovala ekonomie , v tomto případě 'i cl.irsledku aglorneračních výhod.

Autorka rrrá pravdu v tom sm.t'slu' že se soustř":ďovalo .:byvatelstvo do těchto tří center

osídlerrí aže se vylidňoval venkot,' Ale záror,eň se posiloval koncept rovnoměrnosti, pomocí

rozvoje velkého počtu okresních měst, nebo b;il,alých okresních měst. AŽ na výjimky

všeclrna rostla. Vznikl typ osídle:ti' lÍerli jsťllt tl:.z.' a1 . .::.i,lrr'.is1cvý venkov... V Ceské

reptiblice byl neobyčejně velký počet matrýeh a siředně iletkýeh měst s průmyslem. Ta nebyla

jen centry služeb, ale byla centry výlob"v a b.via poměrně "'rovnoměrně.. rozlr;.'cnanauzenlí

země. Tato hustá sít.rrllr|'ýt:;lr měst půsotrí i iitl'.::; na naše regionálrrí pl.()oesy'

Z 1lt,irlctlu ntakt,rrlrcgitlrrálrrího" přictiinre-ii il" |ornU úspěšnti <;mezovlrttí riisttr llr'irlry' byla

Česká repu.blika iildrž' spíše prrnrirtre přiiii'rii...iir 
'.()Vllr:l]]čl 

l'.:jšíbo l.tgirrrlzilrlitr<l rozvoje.

i}řifrrnr tlvšem i nacilrlc eristor.a1;'.'p{],rnčf;lC r,,*:l''i. i!ispitril'1 ;iieri.!iŽrrírlrr lr :,everními oblastmi

republiky a pohraničím a vnitřnírni částrti zewň,' Niicrnóné oztrl-re;lt celé toto období za obdobi

koncentrace povaŽuji za nepřesné.

obdobně i při posuzovániteze o ,,rozptylování,, V post.Socialismu závěr závisína

řádovosti ana|ýzy, Budeme-li považovat formující se metropolitní oblasti za jeden statistický

celek (kategorii v autorčině pojetí), pak pozorujeme v post.socialismu poměrně silnou

koncentrací obyvateldo těchto rněstských regionů. Je to podie mého soudu jen jiná, vyšší

f,orma koncentrace-urbanizace. obvykle bývá označována pojmern,,dekoncentrovaná

koncentrace... Autork a má zároveň pravdu, j estliže zkoumá roz|oženi obyvatelstv a na nižším

stupni řáclovosti, kdyŽ oddělí suburbánní pá"smc' od iádra Fak d-ochází skutečnt.' k tomu, co

,)



gznaču;L .|iI {lťl{{)Í}(:i.:nl.rac! a lozotYi c1rr..l'zatell;1vlt. Tornu pak odpovirllrií i.!c.ii \'\,l:It:dky

arralýzv nrigrace 1rIr1,r atelsr'" a Cc.ké i"up*l-:biik'v. |..le jvýl"rzrt.iil'í pohyll clbvvll|.:lstva skutečně

* snlt}i.{tr,'al clo srtburbzrtrrrích regionů ne1vctšreh t-;r..il;t z:c.!nlél't,t iuritltl. Auttlrkir pak správně

odhalila rozdi1y mezi Prahou a ostatnimi r,cliiýriri;L stř.tcitlč vi:}k,'Jit'rt českými městy.

Stěho.vání do suburbií v praŽskérar metropolitn{rn regionů jr: slinější nežv ostatních

městských regionech CR. opakuji: výsiedky a jejic|r itrterpretace závisi na rozčleněníuzemi

do jednotlivých územních kategorií" Autorka se podle iného soudu zaměti|a na to' co bych

nazva| '.střední úroveň.. členění uzemí (rozlišující části metropolitních regionů) anezabýva|a

se makrodimenzí.

Při makro.pohledu by zjistila Ťadu zajímavý'eh skutečnosti, např' obrat v dlouhodobém

trenou měřícím populační vztahMoravy a Čech. Morava dlouhodobě - mnoho desetiletí -, a

zejménav období socialismu, zvyšovala por1íi obyvatel sídlícího na je.jím úzetrr{. To souviselo

nepochl-bně s geopoliliciirltt situací země a rtt.1rtlchybně i s vojensko'strategickýnli úvahami.

Korrkt.etrie to br,lil 1'llltrné na zarredbání Plzně rl dalšícxl zátacJočeskýclr rrrilst. Zirhr.irniční autoři

si pItlt<l iiŽ v minultls;r'i všimli posunu getlgral-ického ccttlrlt .lbvvatt:|stv;t stttit.em na východ

* (srr'," Krliirja). Po rocc l9E9 se rlemcg.raiir:ká v;riir:r &ulrlrav1' :l;lčlt!ir striy-.lr,iit a váha Čech

naopak růst. Zajímavé by z toho hle.Jiska bylo iakó siov'nání dcltrografického vývoje

některých části jiŽních Čech, např. městského regionu Ceských Budějovic s městskými

oblastmi severních Čech. JiŽní Čech-v, přesněji řečeno někieré jeií části (ze starší literatury -

Korčák - známéjako typická depoptrlační oblasí}" se stár'aj í oblastí, která roste.

3. Hodnocení provedených analýz

Kr,alita autorčin5l práce spočívá il její sofis,tikované analýze" poněkud slabší je její

teoretický a hístorický přístup" Ke |ivalitáni její ana1ýz,v patří důraz na nodální členění uzemí

ČR, rovněž její diskuse členění uzemí na' veirkov a městi.r le velrni kvalitní a v liombinaci

s nodír]ním přístupcnr '!i lcriia k inovatil.rlíxl.ttl i,,l!c.ii tohrl. ť'J je V ('h( r'enkor, \i ,zaiímavým

po:;l'řchům patří i Ir:!ípoukaz napoilohl:cst sí<lcíní s{rukJurv Českére1lrrllliky rt l].titrtoie, a

výklaťl této po.1obrlt.il;ti Z tohoto 1rleijiska je ttlij: přínoscrrt !.,ií r.c,zčlcni'.l1i i1;zr'l|)í CR do

o ziik];'i,.|i.iích kategcrií úzeiní (vil rnapa)" ''[tli-tl Í{t',t 1Čr.r.1:ní' |.ti.o'!;y l'r Irt ilr.isir:tJně aplikováno

v regionální poiitice ČR, by vedlo k lepšínr vy'sieclkutrr téio politiky neŽ postupy vychěuející

z administrativního členění uzemí. Fřínosem jsou autorčiny ana|ýzy sociální skladby migrantů,

zejménamigrantů do suburbií a role jejich sociálního statusu, a její ana|ýza specifických

sociologických rysů suburbanizace Prahy. V této souvislosti je však škoda, že autorka

neregistrovala četné práce o suburbanizac. ?rďny, které prcrvedi Martin ouředníček se svým



týmem. ocenit je rovněŽ zapotřebí její postřeh o rozdílu mezi probíhajíci suburbanizací v ČR

av západní Evropě, kde vznikají muti-centrální městské aglomerace. S tezí o neexistenci

counterurbanization sorthlasím, ale je to k(}!t:jlÍúov.!ní tak trochu jdoucí protiiejímu tvrzení o

probíhlriir.ím..rozptylu..olryvatelstvanaúzenií t..lt. vtétostluvislosti bybyltizirpr.:{řebíse

zarrlyslet, proč 1ezr () rozptylu nepodrtlbi}it itu1tllkit artalýzou vývtlje lrltsltlty rltryva|elstva na

ťtzcnrí (1t{. ocenit jc zaptltřebí rovněž attttli.čin .,itvčr.O 1.{)i};" ,''e l ríiíi-"t.cttr.'iir*:t po linii město-

venkov je důleŽitější hleclisko rJeitografické a s..ii.iální. krjtŽtrl r tllt'erenciaci po linii

regionální je významnější dimenze okonornická.

,|. Poznólnlq' k závěrům práce

V závěrech práce se zanr'v slela autorka nad interpretaci svých sofistikovaných ana|ýz,

K silným částern těchto závěrů patří její .'zědonrí závislosti současným regionálních procesů,

včetně migrací, na zděděnýclr sídelních strukturách. V sociologii se při analýze vlilu
rninr:lých struktur hovoří o path-deoendene'r,' .l\ ta"re v pr*ínadě změn osídlení ještě ýraznější
než u ostatních sociálních a kulturních stluktrrr.' I její postřeh o tom' jak dlouho můŽe působit

zděděná struktura v1'tr,t.rřena za socialis;r]Li lti} :;(}ud{lbé rr;gionálni procr:sy je reJevantní. Je

ovšerrt z i1lotřetrí rtr'ticlorlrii si, ize 4Ú iet socialilirrr: bvio z hlediska vývr!e síclclrli :ltruktury

českých zemí vlast'rri; poměrně krá-ik1 llt tl[-ldollít::t.

h'{á,ril tlcljern, Že rarlikální stancvisko zc1r"rl.az.rltiíi;l .:řt:il.'';.lltl ttlz-ptyl rllryvatelstva, je

v zár'ěrech správně upraven narozváŽnější pchlud. Zcjmérra i."ilttstn{-ování o minimálním růstu

obyvatelstva ve venkovských oblastech Čn1e Zaootřebí ocenit. o nějaké výrazné

desurbanizaci myslím nelze hovoÍit. Závěry jsou promyšlené a při hlubší znalosti historie

osídlení českýclr zemiby patřily mezi je<1nu z nejzajimavějšíeh pohledů na soudobé procesy

regionálního vý'voje.

5. C elkový záv ěr oponentního poswdku

Doktorská diser1ační práce Jany Vobecké je nepochybně důležitým příspěvkem k ana|ýze

soudobých regionálních procesů v České republice. Autorka se zaměřila na prtlstorovou

dynamiku obyvatel a ziistila řadu dosud ncznliniÝch skutečností. I kdyŽ mám výhrady

k inteip'tctirci výslcd|rů" ze.lnter.la ktézi a rozpt1,{ování' oovaŽuji její prírr:i 7-a V'Vs,')l..(:kvalitní.

Není pouze příspi:vkcrn k sociálrrí a el.i*irtiitlic!:ó geografii" ltIe obsalru.je čelrlé podněty i pro

sídelní sociologii a srlcio|ogii města. Vřelc doptlrrrčLrii přiir ti télrl pracc.iakrl práce doktorské.

V Praze 9.8.2010


