
Posudek na bakalářskou práci Jiřího PECHA
„Analýza rozdílů mezi starousedlíky a nově příchozími ve vnímání 

Hostivice jako místa trvalého bydliště a ve vztahu k sobě navzájem“
PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Bakalářská práce Jiřího Pecha si klade za cíl sledovat rozdíly v percepci města Hostivice mezi 
starousedlíky a nově přistěhovalými obyvateli. Autor sleduje tyto rozdíly především v rovině 
vztahu k místu bydliště a ve vzájemných vztazích obou skupin obyvatel. Diskuze s literaturou 
zahrnuje především díla sociologů a humanistických geografů, což představuje velmi 
zajímavou oblast sociální geografie, která bývá často v současných pracích opomíjena. Po 
krátkém popisu sledované lokality a jejího populačního a socioekonomického vývoje je 
popsána metodika šetření, které bylo prováděno formou strukturovaných rozhovorů 
s obyvateli města. Šestá kapitola shrnuje výsledky šetření, kde se autor snaží nalézt odpovědi 
na výzkumné otázky z úvodu práce v oblasti identifikace obou skupin s prostředím Hostivice, 
spokojenosti s místní správou, občanské iniciativy, sociálních vazeb na místo bydliště a 
vztahů obou skupin. Tyto výsledky jsou doplněny také o shrnutí rozhovoru s místostarostou 
města a zakladatelem místního skautského oddílu.V závěru práce autor konstatuje relativně 
malou míru integrace novousedlíků do života Hostivice, i přes proklamovanou spokojenost 
s Hostivicí jako místem bydliště, a vidí možnosti propojení obou komunit ve společenském a 
kulturním životě obce.

Autor ve své práci dokazuje schopnost získávat data formou vlastního šetření. Přínosem je 
více sociologický záběr práce (autor je student kombinace demografie-sociologie), který je 
v rámci bakalářských prací ojedinělý. Po stránce formální obsahuje práce několik překlepů.
Dále mám k práci několik drobných připomínek: např. Tabulka 1 by byla vhodnější 
v relativním vyjádření, také je diskutabilní zda „naslouchání rozhovorů lidí na lavičkách“ je 
relevantní metodou kvalitativního výzkumu, dále u odpovědí respondentů na otázku proč se 
přistěhovali do Hostivice by bylo vhodné uvést více důvodů a citací respondentů atd. Oproti 
původní verzi však práce doznala mnoha zlepšení, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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