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Tereza Bezpalcová: Gentrifikace v historickém jádru Prahy 
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Bakalářská práce 
 
(Posudek vedoucího) 
 
Tereza Bezpalcová si téma své bakalářské prác vybrala sama. Nejprve, jak to bývá, chtěla 

zvládnout v práci všechno, postupně se soustředila na využití existujících statistických dat pro 

charakteristiku vývoje osídlení na obdvodu Praha 1. Prokousávala se tématikou, nejprve se 

snahou dobrat se k nějakému reprezentativnímu sociologickému šetření, které by mohlo vést 

k analýze zkoumané problematiky, později „se spokojila“ rozborem existujících „tvrdých“ dat 

a literárních pramenů na toto téma. Literatura nebyla takový problém (ostatně o tom svědčí i 

teoretická část bakalářské práce). Daleko větší problém bylo postupně se vyznat v možnostech  

zachycení  problematiky v odpovídajících indikacích vycházejících ze statistických šetření. 

Škoda, že v práci nedala místo postupům „dobírání se“ k indikátorům, které v práci použila. 

Bylo by to možná metodicky a i didakticky velmi zajímavé. (Mimochodem to ukazuje na fakt, 

že tuto část analýzy studenti vlastně ve škole neabsolvují a proto obrovské množství dat 

zůstává stranou jejich zájmu a tendence k znovuobjevování Ameriky je posilována…) 

V těchto souvislostech je potřeba ocenit úsilí Terezy Bezpalcové v oblasti, která po ni byla 

zcela nová. Protože se jí nakonec povedlo dát dohromady sice jednoduchou, ale pro základní 

analýzu vlastně dostačující baterii indikací. A konec konců ji i opřít o určitá teoretická a 

metodologická východiska. 

Horší je však zpracování a interpretace výsledků. Tady je cesta k datům dodávaným 

statistickými šetřeními ještě o kousek delší než „jen“ k jejich rozpoznání a pochopení.  

Tereza Bezpalcová se soustředila na kombinaci dvou postupů. Jeden – pro Prahu 1 – byl 

založen na zpracování bazických indexů se základem v roce 1991. Zdůvodnění i použití je 

uvedeno dostatečně. Nicméně jde jen a jen o bazické indexy absolutních čísel. Pro srovnání 

bylo využito relativních vyjádření (podílů jednotlivých kategorií) za Prahu 1 a celou Prahu. 

To by bylo v pořádku, kdyby šlo o okamžikový pohled. Potíž je v tom, že autorka pracovala 

s vývojem mezi roky 1981 až 2001. A v tomto období se odlišně vyvíjely absolutní počty 

obyvatel Prahy 1 a celé Prahy (jak sama správně uvádí), což ale znamená, že relativní 

vyjádření jsou k bazickému indexu absolutních čísel vlastně jen obtížně srovnatelná. Nespraví 

to ani v tabulkách uváděný poměr Prahy 1 na celku Prahy.  

Problém by nebyl příliš velký, kdyby…kdyby se s odlišným metodickým přístupem nemohlo 

dojít k opačným závěrům, než jaké autorka nabízí. 
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Zkusil jsem srovnání metodicky sice velmi problematické, ale pokoušející se respektovat 

rodíly v základu v dynamice absolutních počtů v Praze 1 a celé Praze mezi roky 1981 až 

2001. Totiž: bazické indexy se stejným základem, ovšem srovnávající relativní četnosti jak na 

Praze 1, tak v celé Praze. Výsledek byl, že ve všech sledovaných hlediscích se hypotézy 

potvrdily a tudíž, že proces  takto měřených indikátorů gentrifikace v Praze 1 ukazuje, že 

gentrifikace v tomto pražském obvodě je potvrzena. 

Tento postup je problematický. Asi ale stejně jako ten, který autorka použila. Protože měla 

relativní údaje (základ pro jejich propočet) vždy v daném roce a v daném prostoru pozměnit 

právě na základě odlišné dynamiky vývoje absolutních čísel v Praze 1 a v Praze celkem. Pak 

by asi srovnání nebylo metodicky problematické a bylo možné mluvit o potvrzených 

výsledcích.  

To, že k tomuto problému došlo, padá samozřejmě na hlavu vedoucího práce stejně jako na 

hlavu studentky. Zdůvodnění je poměrně prosté: prokousávání se statistickými prameny a 

indikacemi, několikeré pokusy o jejich zvládnutí, to vše (při autorčině poctivosti a snaze 

porozumět věci do důsledků) vedlo ke zkrácení času na souhrnné zpracování a vyhodnocení. 

To bylo v rychlosti a v ne úplné domluvě. A stalo se, že výsledek je problematický. 

Nicméně i to považuji za dobrý výsledek zpracování bakalářské práce.  

Autorka se prokousala literaturou, zmapovala teoretická východiska a koncepty problému, 

zvládla základní literaturu, seznámila se se zcela pro ni novými postupy sběru a prvotního 

zpracování statistických dat, zkusila je zvládnout z hlediska výstavby tématu metodicky 

dobře…až na techniku práce s daty. 

Doporučuji práci k příjetí k obhajobě a navrhuji její ocenění někde kolem 30 bodů, tedy jako 

spíše slabší dvojku. 
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