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Rezidenční výstavba a následná migrace do nově vystavěných lokalit významným způsobem 
mění sociální ekologii města. Dana Macešková v diplomové práci představuje v empirické 
rovině jednak prostorové vzorce rezidenčních lokalit v Praze po roce 2000 a dále také změny 
sociální struktury vyvolané realizací nového bydlení. Zjednodušeně se ptá: „Jací lidé se 
stěhují do nového bydlení“. Odpovědi na tuto zdánlivě jednoduchou otázku přinášejí 
podstatné informace o vztahu bydlení, životního stylu, rezidenčních preferencích a kompozici 
nových obyvatel. Práce se odráží od několika očekávání formulovaných v závěru úvodní 
kapitoly.

Druhá (teoretická) kapitola práce je tvořena dvěma odlišnými částmi. Zatímco perspektivy 
dílčích vědních oborů jsou kompilovány ve většině studentských prací o bydlení a k tématu 
diplomové práce se vztahují poměrně volně, kapitola 2.3 přináší inovativní náhled na 
geografickou analýzu bydlení s využitím konceptu rezidenčních stylů a životního cyklu 
lokality. Je potřeba ocenit, že se koncepty skutečně objevují také v následné interpretaci 
empirických dat a nezůstávají jen jako povinný doplněk diplomové práce.

V metodické části autorka stručně informuje o relativně náročné kombinaci výzkumných 
metod, která se skládá z práce s několika rozsáhlými databázemi a vlastního terénního šetření. 
Z tohoto pohledu má práce nejen poznávací, ale také metodologický význam a umožňuje 
posoudit reliabilitu různých typů dat. Výběr případových lokalit byl veden spíše než snahou o 
reprezentativnost, s cílem studovat zajímavé a stylově různorodé lokality bydlení. Pro čtenáře 
je tato volba jistě přínosná.

Jako statistický vstup k empirické části složí čtvrtá kapitola, která hodnotí vývoj rozmístění 
nového bydlení v Praze po roce 2000. Lze ji brát jako přehled o nejnovějších trendech 
v bytové výstavbě, jinak nepřináší zásadní nové informace. Obrázek č. 4 by mohl být vyveden
na celou A4 nebo i složenou A5 popř. zvolena jiná kartografická metoda, která by lépe 
zobrazovala počty domů v lokalitách s vysokou koncentrací nové výstavby. Poslední pasáž od 
poloviny strany 4 je již v práci nadbytečná

Případové studie v poslední části práce umožňují poznat diferenciaci jednotlivých typů 
bydlení nejen v závislosti na socio-demografických faktorech (výstižně v tabulce 23), ale také 
zejména na životním stylu. Fluktuace versus stabilita lokality v období po výstavbě jsou
výborně analyticky komentovány například s využitím grafu 17 nebo přílohy 7. Dana 
Macešková empiricky ověřuje platnost konceptu životních stádií lokalit a posouvá jeho 
využití v kontextu postsocialistického města.

Po formální i jazykové stránce je práce na dobré úrovni, bez většího množství překlepů a 
jazykových neobratností. Práce s literárními prameny je na dobré úrovni. Na závěr je potřeba 
ocenit schopnost diplomantky překonávat nástrahy metodických postupů a reformulovat 
metodiku práce s ohledem na těžkosti vynořující se při zpracování diplomové práce.



Práci považuji za kvalitní příspěvek k poznání rezidenčních preferencí obyvatel nové bytové 
výstavby v Praze, s výrazným aplikačním potenciálem například i v marketingu realitních 
developerů. Doporučuji ji k obhajobě.
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