
Posudek na bakalářskou práci

PECH, J. (2010): Analýza rozdílů mezi starousedlíky a nově příchozími ve vnímání Hostivice 

jako místa trvalého bydliště a ve vztahu k sobě navzájem. Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. 47 stran + 9 stran 

příloh.

Bakalářská práce Jiřího Pecha představuje jednu ze studií, které se zabývají integrací nových 

rezidentů v satelitním městečku v zázemí Prahy. Jako pozitivní vnímám vztah tématu 

k autorově vlastní biografii. Úvodní teoretické zarámování práce je koláží různých názorů 

převzatých z odborné literatury. Zpracování dat o obci a vlastní šetření mezi obyvateli 

odpovídá svým rozsahem a kvalitou požadavkům kladeným na bakalářské práce. Autor 

vhodně zareagoval na výtky k předchozím zásadním nedostatkům práce a dovedl je opravit. 

Některé nejasnosti v kapitole Kvalitativní metody ukazují autorovu slabší znalost těchto 

metod, kterou považuji za odraz podcenění výuky kvalitativních metod v kurikulu 

bakalářského studia. Za pozitivní považuji zahrnutí citací výpovědí respondentů do vlastního 

textu. Obsah relativně rutinního dotazníkového šetření není redukován na sumáře čísel 

v tabulkách, jak můžeme často pozorovat v geografických pracích, ale umožní čtenáři udělat 

si lepší představu o situaci v Hostivici. Závěry bakalářské práce nejsou neočekávané, jejich 

přínos spočívá v tom, že potvrzují v empirické rovině dříve zjištěné informace z jiných 

lokalit.

Otázky na autora k zodpovězení při obhajobě: 

1. Zná autor dřívější fenomenologické či etnometodologické texty, ze kterých byly později 

myšlenky přeneseny do geografie? (e.g. Schűtz, Garfinkel, Sacks, etc.)

2. Jak autor zpětně na základě svých zkušeností hodnotí použití zvolených metod práce? 

Považuje pro zvolené téma za vhodnější fenomenologický výzkum nebo empiricistický 

dotazníkový výzkum? Jaké nachází klady a zápory obou využitých přístupů?

3. V čem je podle autora hlavní přínos jeho práce pro poznání vztahů mezi „místňákama“ a 

„naplaveninou“ v Hostivici?

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře.

V Suchdole, dne 29.8.2010   Mgr. Martin Šimon




