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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI
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Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
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Struktura práce: 

Posuzovaná diplomová práce má rozsah 113 stran včetně abstraktu v češtině a angličtině, seznamu 
tabulek, seznamu obrázků, seznamu grafů, seznamu rámečků, seznamu příloh, seznamu použité 
literatury, seznamu zdrojů dat a statistických podkladů. Práce je rozdělena celkově do šesti kapitol 
včetně úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly jsou pak ještě rozděleny do subkapitol. 

Kapitola následující po úvodu je zaměřena na teoretický rámec, další kapitola je věnována zdrojům 
dat a metodice výzkumu, poté následuje kapitola obsahující popis vývoje rezidenční výstavby v Praze 
v letech 2000 až 2009 a nakonec text vyúsťuje v kapitolu analyzující strukturu obyvatel nových 
rezidenčních lokalit. 

Obsahová úroveň práce: 

Diplomová práce Dany Maceškové se zabývá především analýzou bytové výstavby na území Prahy 
v letech 2000 až 2009 a hodnocením sociodemografické struktury obyvatel ve vybraných nových 
rezidenčních lokalitách. Autorka velmi dobře spojila teoretický rámec, statistickou analýzu a jednotlivé 
případové studie. Jednotlivé části na sebe navazují a jsou vzájemně provázány. Abstrakt i úvod jsou 
napsány srozumitelně a mají jasnou strukturu. Pátá kapitola je velmi zdařilá, autorka pomocí 
kombinace grafů, map a textu poskytuje ucelený pohled na vybrané lokality a jejich obyvatele.

Úroveň práce s literaturou a ostatními zdroji: 

Silnou stránkou diplomové práce je bezesporu množství a kvalita relevantní literatury vztahující se 
přímo k tématu práce. Autorka prokázala, že je schopna dobře se orientovat jak v domácí, tak i 
zahraniční literatuře týkající se tématu a nalézt v ní ty nejpodstatnější souvislosti. 

Za pozornost určitě stojí seznam developerských projektů v příloze 6, jehož vytvoření vyžadovalo 
nemalé úsilí.

Jazyková a grafická úroveň práce: 

Autorka je formulačně zdatná a práce je po jazykové stránce velmi dobrá. Navíc neobsahuje téměř 
žádné překlepy. Pokud jde o grafickou úroveň, je víceméně standardní, avšak místy by se jistě dala 
vylepšit z hlediska celkové přehlednosti a názornosti. Grafy a některé fotografie by mohly být větší, 
čísla v tabulkách je vhodnější zarovnat vpravo.

Nedostatky a sporné aspekty práce:

Autorka se při zpracování statistických dat nevyvarovala drobné chyby, když nepřesně rozdělila 
dokončené byty podle charakteru budovy. Tato chyba vznikla zřejmě nepochopením poměrně zásadní 
metodické změny mezi roky 2004 a 2005. 

V tabulkách na straně 33 a 34 by položka „neurčeno“ neměla být, protože se pod tímto názvem 
skrývají dokončené byty v nových nebytových budovách (především polyfunkčních objektech, kde 
jsou kromě komerčních prostor také byty). V tabulce na straně 33 by bylo vhodnější dodržet logickou 
náplň jednotlivých typů budov než číselný kód.

Tyto chyby však naštěstí neměly na výsledky výzkumu žádný vliv.
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Celkové hodnocení práce: 

Jedná se o kvalitní diplomovou práci, jejíž sepsání nesporně vyžadovalo velké úsilí a současně i 
nemalý zápal pro věc. Práce popisuje vývoj bytové výstavby v Praze, ale nabízí také konkrétní 
pohledy na jednotlivé projekty a obyvatele v nich. Informace by zcela jistě našly uplatnění také v 
marketinkových odděleních developerských společností nebo v časopisech zaměřených na reality. 

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi: 

Práce splňuje nároky kladené na zpracování DP a doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

Jak vidíte vývoj bytové výstavby v Praze v dalších letech?

Bude i nadále pokračovat trend vlastnického bydlení nebo lidé začnou upřednostňovat bydlení 
v nájmu?

V Praze dne 20. května 2011 Ing. Petra Cuřínová




