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Proměny sociální struktury pražských sídlišt' a jejich měnící se
postavení v rámci města

Diplomová práce Barbory Fořtové se věnuje postižení změn sociální struktury pražských
sídlišť a zhodnocení jejich postavení v rámci města v období 1991-2001.

Úvodní část diplomové práce v obecné rovině představuje socialistické a
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práce nejsou do obecných teoretických poznatků zakomponovány. Smyslem teoretické části je
tak spíše obecný vstup do problematiky a dále již není dostatečně využita v empirické práci a
závěrech.

Teoretickou část následuje stanovení hypotéz, které z obecných úvaz vychází, a
stručné představení metodiky, tj . vymezení sídlišt' a významných typů rezidenčních oblastí,
volby dat, konstrukce charakteristik, postupů a metod hodnocení sociální struktuy a jejích
změn. Přestože jsou hypotézy doprovázené krátk]ú úvodem, za vhodné bych považoval
rozsáhlejší diskusi, například rozsahu, charakteru a příčin diferenciace mezi sídlišti.

Empirická část začíná vymezením sídlištních celků a rezidenční typologií
urbanistických obvodů v Praze. Následuje hodnocení vybraných stránek sociální struktury
sídlišť a jejich porovnání s ostatními hlavními typy rezidenčních oblastí. Empirická analýza je
velmi pečlivě vypracovaná. Škoda, Že se v interpretacích Barbora Fořtová odvážněji nepouští
za bezpečnou hranici komentování výsledků analýzy dat ze SLDB. Některé z výsledků přitom
přímo nabízejí propojení s koncepty představenými v teoretické části. Například výsledky
v tab 6.1.2.1 s minimálními a maximálními podíly VŠ vzdělaných nádhemě ukazují na
sociálně-prostorovou polarizaci. Sociální polarizace daná růstem podílu vysokoškoláků a
zároveň růstem podílu středoškolsky vzdělaných bez maturity v rezidenčním typu vilové
zástavby městského typu (obr. 6.1.2.10) poukazuj e na vnitřní sociální, ale také urbanistickou
rozmanitost tohoto sídelního typu, který zahmuje nejen oblasti modemích městských vil, ale
také zástavbu původně vesnickou s horší kvalitou bytového fondu a nižším sociálním
statusem. Při interpretaci analýzy ekonomické aktivity v odvětvích ekonomiky by bylo
vhodné zohlednit specifika 90. let minulého století -zatímco zaměstnaní v kvartéru neměli
obecně dostatek zdrojů umožňujících přístup k získání bydlení a to v období velmi nízké
nabídky, takové ekonomické možnosti naopak měli zaměstnaní v odvětví peněžnictví a
pojišťovnictví.

Z fomálního hlediska je diplomová práce Barbory Fořtové výbomě připravená. Snad
bych jen poznamenal, že kombinace barev v obr. 6.1.2.11 není vhodná -lze jen špatně odlišit
červené barvy.

Diplomovou práci Barbory Fořtové doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení
stupněm
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