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Systematické řešení opravdu velmi obtížného tématu a komplikované problematiky „územní
diferenciace  kvality  bydlení  a lidského  kapitálu"  na příkladu  Libereckého  kraje je  úkolem,
s nímž se diplomant snažil vypořádat v rámci své diplomové práce soudě podle jejího obsahu
systematicky.  Znovu  podotýkám,  že  se jedná  o  velmi  komplikovanou  problematiku,  která
obsahuje řadu dalších a jiných aspektů kromě těch, kterými se v omezeném prostoru své práce
zabýval  diplomant.  Jistě  lze  ocenit  fomulování  a  používání  metody  ke  stanovení  indexů
„kvality bydlení" v jeho nevážené a vážené podobě a „kvality lidského kapitálu", u nichž si je
diplomant vědom problémů  a úskalí  spojených jak  s používanými  ukazateli  / kritérii,  tak i
pouŽívanými  územními  jednotkami.  Jistě  lze  také  ocenit  provedení  a  analýzu  vlastního
dotazníkového setření s pokusem o jejich interpretaci v podobě „mentálních map". Rozhodně
lze také než jen souhlasit s jeho  (bohužel neradostnými) závěry,  Že „ c7ok#me#O/ #cÍ/.G #eřGSY'z'
regionální   rozdíly   vbydlení    a   ponechávají   rozvoj    bydlení   municipalitám   a   tržním
mechanismům" ,  ah,he  ±  stirrL, že  „velká  města  by  měla  zvažovat jiná  řešení  využití  volných
p/ocÁ " (než pro bytovou výstavbu).  Tím naznačuje, jak je problematika bydlení formována
nebo defomována v současné praxi.
Přes  řadu  pozitivních  stránek,  které  diplomová práce  obsahuje,  mám  však  některé  kritické
poznámky.  Rozhodně  nesouhlasím  s tvrzením  (s.20)  o  „ #ecýos'Íc7Íkc/  c'e§b; p§cJ#e'  /J./ercz/%r)J
k fémczí%  byd/G7ez'  cz  geogrcý3e  áyc7/e#z'"  a  považuji  za  chybu,  že  nejsou  naopak  uvedeny  a
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stavebnictví, a to tím spíše, Že v jejich čele byli a jsou právě geografové.
Pokud bych měl hodnotit metodu indexů -lze mít samozřejmě jiné pohledy -ale učitě bylo a
je  chybou,  Že  se  do  jejich  konstrukce  nezahmuly  nespomě  tak  důležité  jevy  a  ukazatele
jakými  jsou  „intenzita  nové  bytové  výstavby"  ®ro  období  1990-2001  i  s využitím  údajů
SLDB 2001) a míra zalidnění (přelidnění nebo nedolidnění) bytového fondu vyjádřená velmi
výstižným ukazatelem „průměmého počtu obyvatel na obytnou místnost"  (nikoliv na byt) a
jeho vývojem. Domnívám se, Že diskusi dalších možných a vhodných ukazatelů / kritérií pro
hodnocení  „kvality  bydlení"  mělo  a mohlo  být  věnováno  více  prostoru.  Podobně  by  bylo
vhodné vedle nebo místo popisu „územní diferenciace kvality bydlení"  (zde od s.63) použít
souhmnou přehlednou tabulku nebo i grafické vyjádření. Je sice správné, že autor uvádí jejich
extrémní hodnoty, ale bylo by na místě zdůraznit, že se (zákonitě) jedná v případě obcí o ty
malé a nejmenší (viz zde Slunečná, Rakousy, Žďárek, Radvanec, Troskovice, aj. s méně než
200  bydlících  obyvatel)  a  tomuto  geografickému  /  územnímu  aspektu  také  věnovat  více
pozomosti.  Pokud obce  (těch je v kraji 215) nejsou vhodné a správních obvodů pověřených
obcí je v kraji 21,  je na místě zde chybějící úvaha, které jiné územní jednotky by byly vhodné
a zřejmě vhodnější pro taková hodnocení.



Domnívám  se,  že výsledné,  autorem  sestavené  indexy kvality bydlení  a lidského  kapitálu,
kteréjsoudokumentoványvgrafechamapáchaježveliceoceňujijakovlastnípráciapřínos
autora,mělybýtpoužityOejichhodnoty)ivtabulkáchzajednotlivéobce,atovporovnání
sjejichvelikostípodlepočtu(trvale)bydlícíchobyvatel.
Vtétosouvislostivznikázásadníotázka.Dojakémíryjetvrzení,že„nejkvalitnějšíbydlení",
ale  i  „1idský  kapitál"  je  na  Tumovsku,  Železnobrodsku  a  Novoborsku  (vždy  v hranicích
správníchobvodůpověřenýchobcí)ovlivněnotakéanebopředevšímpřítomnostímalýchaž
nejmenšíchobcíajejichvlivemnavýskytextrémníchhodnot!

S ohledem  na to,  že  diplomant  zpracovával  velmi  komplikované  téma,  v němž je  zároveň
velký  prostor  pro  další  upřesňování  a  doplňování,  a  že  prokázal  znalost  všech  potřebných
metod  výzkumné  práce,  považuji  předloženou  práci  za  přijatelnou  k obhajobě.  Vzhledem
kněkterýmvěcným,aleimetodickýmnedostatkůmaproblémům,jejichžostrost/viditelnost
mohlabýtvřaděpřípadůotupena,navrhujipředloženoudiplomovouprácihodnotitstupněm
velmi   dobrá.
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