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Hned na úvod si dovolím tvrdit, že předložená práce je na úroveň bakalářského studia skvělá, 
a to jak po formální, tak po obsahové stránce. Na jejích 60 stranách skládajících se z úvodu, 
vlastního jádra práce, závěru, anotace, seznamu použité literatury a obrazové přílohy je 
problém gentrifikace předveden natolik komplexně, že byla její četba pro posuzovatele radostí 
i poučením. 
 
Jádro práce je členěno na teoretickou a empirickou část, které se zde neodlučně doplňují. 
Vlastní, nové výsledky sice přináší až provedený výzkum a jeho analýza, sledované 
indikátory by však nebyly k dispozici bez předchozí teoretické průpravy. Teorie zde 
nepředstavuje povinný dodatek práce, nýbrž její klíčovou podmínku. Navíc, snaží se být 
skutečně obecnou teorií, neposkytuje jen metodologický rámec pro dané empirické šetření, ale 
formuluje exaktní a ucelený soubor obecných tezí, nakolik je to ve společenskovědní oblasti 
možné. Jak je teoretická část dobře a zajímavě strukturovaná (dělení na tři teoretické koncepty 
vedené ideou nabídky, poptávky a syntézou obou), tak je empirická část precizní, koherentní a 
přímočará. Sympatické je neustálé ověřování, interpretace dílčích výsledků kvantitativní 
analýzy, nejde jen o mechanické vyhodnocení čísel. Práce s literaturou (tuzemskou i 
zahraniční) je na bakalářský stupeň na solidní úrovni, po formální stránce je bezchybná. 
Rovněž množství pravopisných chyb je v únosné výši. To vše zdůrazňuji proto, že to – 
bohužel – nepokládám za zcela obvyklé. 
 
Abych však jen nechválil (což mi ostatně ani nepřísluší), upozorňuji v následujícím textu i na 
několik míst, která považuji za problematická či hodná další diskuse. 
 

a) Za problematické považuji poněkud vágní užívání slova „centrum“. V celé práci 
zůstává dvojznačné, zda je jím míněna pouze nejstarší historická část města, 
v minulosti obehnaná hradbami (v případě Prahy přibližně její první obvod), anebo i 
tzv. „širší centrum“, tj. historické jádro obklopené obytnými zónami budovanými 
zpravidla na přelomu 19. a 20. století (v případě Prahy čtvrti Vinohrady, Smíchov, 
Karlín, Holešovice atd.). Zatímco - mimochodem jediné a poněkud pozdě přicházející 
- vymezení v pozn. 20 na str. 38 dělící město na centrální zónu, střední obytnou zónu a 
okrajovou zónu by svědčilo pro první možnost, např. klíčový výzkum L. Sýkory z let 
1994-95, o nějž se práce opírá, pracuje se šířeji určeným centrem (zahrnuty jsou zde i 
Nusle či Žižkov). Proč je tato nejasnost povážlivá a její odstranění žádoucí? Týká se 
totiž úzce hlavního tématu práce, procesu gentrifikace, který – jak práce stanovuje 
ihned v úvodu – probíhá „výlučně v oblasti centrální části města“. 

b) V části vymezující potenciální gentrifiery (str. 35n.) nechápu vyloučení pracovníků 
veřejného sektoru. Jednak je nedůsledné – po paušálním omezení pouze na tržní 
kvartér se ve výčtu zaměstnání typických pro novou střední třídu stejně objevují 
zákonodárci či vyšší administrativní pracovníci, jednak je neodůvodněné. Rozdíl mezd 
v soukromém a státním sektoru ve sledovaném období zde není nijak vykázán a i 
kdyby jej šlo bez dalšího připustit, podmínka, že se musí zároveň jednat o vedoucí 
pracovníky, v tomto případě dělení na veřejný a tržní kvartér činí zbytečným. Hrubě 
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řečeno, jako potenciální členové nové střední třídy stěhující se do center měst sice 
nepřipadají v úvahu řadoví učitelé, ale ani řadoví bankovní úředníci. 

c) Předchozí podivnost ale naznačuje jeden obecnější a možná závažnější problém. Jedná 
se o zacházení s jednotlivými indikátory daného jevu, resp. s jejich vzájemným 
vztahem. Zatímco v případě skupiny postižené procesem gentrifikace, tzv. sociálně 
slabšími obyvateli, byly zvoleny indikátory, které se zdají být vzájemně nezávislé: 
občané s nízkým vzděláním, manuálně pracující a staří lidé, u skupiny gentrifierů jde 
podle všeho o jiný vztah zvolených indikátorů (lidé mladší 35 let, VŠ vzdělání, 
svobodní, zaměstnaní v kvartérním sektoru, vedoucí pozice). V prvním případě stačí, 
aby byl naplněn jakýkoli z uvedených indikátorů, aby byla osoba zařazena do 
příslušné skupiny; v druhém případě však musejí být splněny indikátory všechny. 
Jinak řečeno, v prvním případě jde o sjednocení množin indikátorů (logická spojka 
OR), v druhém o jejich průnik (AND). A ještě jinak a konkrétně, potenciálně postižení 
gentrifikací jsou všichni penzisté nebo manuálně pracující nebo osoby s nižším 
vzděláním. Pro člena nižší střední třídy ale nestačí být pouze mladý nebo pouze 
vysokoškolák, je třeba být mladý a zároveň svobodný a zároveň vysokoškolák a 
zároveň vedoucí pracovník v kvartérním sektoru (nepatří sem např. staří 
vysokoškoláci ani níže postavení svobodní lidé pracující v kvartéru). Opět, proč je 
zdůrazňování tohoto nesouladu důležité? Protože se s ním při vyhodnocování dat 
vůbec nepočítá. Se vztahem indikátorů nové střední třídy i skupiny sociálně slabších 
občanů se v analýze pracuje stejně. Obávám se, že je to dost povážlivá logická chyba a 
její odstranění by mělo za následek patrně poněkud jiné výsledky analýzy. 

d) Dílčí odpovědi na položené hypotézy klíčově závisí na určení prahu významnosti – ten 
ale v práci nikde explicitně stanoven není. Z kontextu (11% rozdíl v případě 
zastoupení mladých lidí je považován za významný, ale 8% rozdíl v případě dělnictva 
nikoli) se lze domnívat, že práh leží někde kolem 10%. Považoval bych ovšem za 
důležité, nenechávat v tomto čtenáře u domněnek. Podobně klíčový dopad má – 
tentokrát provedené – stanovení počtu potvrzených indikátorů potřebných pro splnění 
hypotézy. Oba tyto prahy jsou však do značné míry arbitrární – o to více by je bylo 
třeba zdůvodnit. Závěrečný verdikt, zda gentrifikace na daném území a v daném 
období probíhala či ne, by totiž jen za malé změny hodnotících parametrů mohl být 
zcela jiný. Osobně ale výsledek formulovaný opozicí ANO/NE nepokládám za 
důležitý. Jak autorka sama v metodologickém úvodu zdůrazňuje, výsledek při tomto 
typu výzkumu je a musí zůstat „pravděpodobnostní“ (možná by tedy bylo lepší se 
v závěru soustředit na stanovení míry této pravděpodobnosti než na neadekvátně 
jednoznačná prohlášení o „vyvrácení“ existence gentrifikace na Praze 1). Mnohem 
významnější jsou tendence či trendy, na které autorka při své analýze přišla a které se 
mohou stát hypotézami pro další výzkum. 
  

Na závěr ještě doplňuji několik drobností – upozornění či námětů, které by se mohly stát 
podnětem pro další uvažování o tématu. 
 
:: ad str. 15: „urban sprawl“ může být chápán i jako pozitivní termín, jako označení sídelního 
uspořádání, které už nelze vměstnat do opozice město x venkov (srv. např. Xaver de Geyter, 
After Sprawl, Rotterdam 2002) 
 
:: ad str. 18, pozn. 5: v 80. letech se výstavba panelových sídlišť přesouvá na Prahu 5 
(Jihozápadní město); těžiště výstavby Jižního města je v 70. letech 
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:: ad str. 24, 30: oproti tradiční koncentraci městských funkcí v CBD, by možná stálo za to 
vzít v úvahu i současný trend stěhování na periferii – pracovních příležitostí, zábavy i bydlení 
 
:: ad 28nn.: údaje z roku 2001 jsou již v mnohém zastaralé – je jasné, že aktuálnější data ze 
Sčítání lidu, domů a bytů zatím nejsou k dispozici, nicméně pro popis Prahy 1 už by se 
aktualizované informace najít našly 
 
:: ad str. 29: maximální populační hustoty v Praze nejsou na sídlištích, ale v blokové zástavbě 
čtvrtí z přelomu 19. a 20. století (srv. k tomu Pavel Hnilička, Sídelní kaše, Brno 2005; 
k zákonitostem rozložení hustoty ve městě srv. studie A. Bertauda: http://alain-bertaud.com/) 
 
:: ad str. 30: největší část Prahy 1 nezabírá Nové Město: zde musí jít o omyl (srv. též str. 29 a 
mapka) 
 
:: do budoucna by jistě bylo zajímavé rozvinout pojednání procesu gentrifikace ve vztahu 
k hmotné substanci a k dopravě  
 
 
Závěrečné hodnocení: 
 
Jak jsem již avizoval z kraje posudku, práci považuji za výbornou po formální i obsahové 
stránce a navrhuji ji proto i takto ohodnotit. Budu nicméně rád, když se autorka při veřejné 
obhajobě vyjádří k několika problematickým místům, které posudek zmiňuje. 
 
 
 
 
 
V Praze 28. srpna 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Cyril Říha, Ph.D. 


