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Diplomová práce Kláry Voslářové se věnuje problematice nové bytové výstavby v zázemí 
Prahy, konkrétně jeho severovýchodní části vymezené správním obvodem obce s rozšířenou 
působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Hlavním cílem práce je postihnout 
prostorové rozmístění suburbánní výstavby a jeho proměny ve sledovaném období mezi lety 
1997-2008. Případové studie vybraných čtyř lokalit popisují proměnu fyzické struktury sídla a 
především, jak je nová výstavba začleněna do původní zástavby. 
 
V úvodu práce si autorka jasně formuluje tři výzkumné otázky a očekávání. Teoretická část 
práce je věnována definici procesu suburbanizace, popisu procesu v zahraničí (USA a 
Estonsku) a Pražském městském regionu, diskusi hodnocení fyzické struktury zástavby a 
bytové politice. Chybí však lepší popis teorie týkající se morfologie zástavby, kterou by 
autorka mohla dále uplatnit v empirické části práce (například práce G. Galstera, navázat by 
bylo možné na bakalářkou práci P. Vojáčka). V některých případech by bylo vhodnější 
použití novějších zdrojů literatury; například některé údaje o stavebním spoření v kapitole 2.5 
jsou zastaralé. 
 
V metodické kapitole jsou představeny datové zdroje a popsány použité metody práce. 
Pozitivně hodnotím zvolený metodický postup autorky, přínosná je kombinace práce se 
statistickými daty s šetřením v terénu v rámci případových studií. 
 
Čtvrtá kapitola se věnuje analýze bytové výstavby v České republice a především ve 
sledovaném ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Analýza statistických dat je však 
spíše poměrně povrchní, autorka postupně popisuje jednotlivé dílčí výsledky analýzy, avšak 
bez jejich hlubšího provázání. Text kapitoly je navíc v některých částech nepřehledný. 
 
V páté kapitole autorka uvádí výsledky jednotlivých případových studií obcí Jenštejn, 
Klecany, Zdiby a Zlonín. Zástavba sídel je rozčleněna do několika zón podle doby svého 
vzniku a postupně charakterizována na základě dat z Katastru nemovitostí a vlastního 
terénního šetření. Text kapitoly je však značně popisný. Případové studie jsou vhodně 
doplněny mapami a fotografiemi, které pěkně ukazují na proměňující se charakter výstavby 
v jednotlivých sledovaných obdobích. Je však škoda, že v této empirické části autorka 
neprovázala výsledky s východisky práce uvedenými v její teoretické části (například nebyla 
nevyužita typologie forem rezidenční suburbanizace). Alespoň základní syntézu výsledků 
jednotlivých případových studií autorka uvádí v poslední podkapitole, která by si však 
zasluhovala větší pozornost při jejím zpracování. 
 
V závěru se autorka vrací k výzkumným otázkám položeným v úvodu práce a diskutuje 
výsledky výzkumu. 
 
Téma suburbánní výstavby v zázemí Prahy je velmi aktuální. Práce je dobře a logicky 
strukturována do jednotlivých kapitol. Autorka prokázala základní schopnost pracovat 
s českou i zahraniční literaturou a rovněž se statistickými datovými zdroji. Po jazykové a 



stylistické stránce je práce na průměrné úrovni. Na výsledné podobě práce je bohužel 
zřetelná časová tíseň, se kterou se autorka během zpracování potýkala. Po formální i 
obsahové stránce tak práce obsahuje některé chyby a nepřesnosti: drobné překlepy, 
nepřesné formulace, chybějící vysvětlivky popisků v některých mapách (obrázek 17, 22 a 
26), nepřesné citace (např. práce Čerby) a horší je i grafická kvalita některých mapek. 
 
Přes některé nedostatky splňuje předložená diplomová práce požadavky kladené na tento 
typ vysokoškolských prací a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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