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Bakalářská práce Jiřího Pecha se věnuje problematice suburbanizace obce Hostivice. Cílem 
práce je zhodnotit rozdíly ve vnímání prostoru bydliště u starousedlíků a nově příchozích 
obyvatel a vztahy mezi těmito dvěma skupinami. Pro výzkum zvolil autor kvalitativní metodu 
strukturovaných rozhovorů a nezúčastněného pozorování. 

Za jednoznačně nejslabší část práce je možné považovat úvod a následující dvě kapitoly. 
Text je nepřehledně strukturovaný. V úvodu není jasně popsán cíl práce a výzkumné otázky 
jsou podrobně uvedeny až v druhé kapitole „Diskuse s literaturou“. Teoretické zarámování 
dané problematiky je slabé a poměrně málo obsáhlé. Chybí přehled již poměrně široké 
české literatury, která se tématu sociálního prostředí suburbánních obcí věnuje. 
Problematické je vymezení skupin staro- a novousedlíků, které autor uvádí ve třetí kapitole
(zejména body b a c). Slouží pro rozdělení oslovovaných obyvatel do dvou kategorií nebo je 
výsledkem výzkumu? 

Čtvrtá kapitola se věnuje popisu historie města Hostivice a jeho populačnímu vývoji 
v posledních 20 letech. Datové zdroje by bylo vhodné doplnit o dostupná novější data 
(většina z nich končí rokem 2006). Nesouhlasím s autorovým tvrzením, že „Hostivice se 
stává z malého města městem střední velikosti“. (Hostivice má v současnosti zhruba 7 tisíc 
obyvatel.)

V páté kapitole autor popisuje zvolenou metodu výzkumu. Rozhodl se využít metod 
kvalitativního výzkumu a provedl strukturované rozhovory. Ačkoliv se celkový počet 
provedených rozhovorů zdá být dostatečný, v textu není uvedeno, jakým způsobem probíhal 
samotný výběr respondentů. Snažil se autor o vyvážení výběru respondentů alespoň 
z hlediska jejich demografických znaků (pohlaví, věk) a tím o zachování alespoň určité 
možnosti zobecnění některých tvrzení na populaci starousedlíků a novousedlíků? Kdy 
probíhal samotný výzkum? V jakých denních hodinách oslovoval autor respondenty? 
V kapitole pak zcela chybí popis vzorku respondentů z hlediska jejich sociální a 
demografické struktury.

V empirické části práce jsou vyhodnocovány postupně odpovědi na jednotlivé okruhy otázek 
strukturovaného rozhovoru. Kapitole však chybí kvalitnější vstup, který by popisoval 
zasazení jednotlivých podkapitol do širšího kontextu výzkumu. Text empirické části je 
vhodně doplněn citacemi výpovědí respondentů a je tak poměrně čtivě napsaný (někdy 
ovšem nepřehledný). Zajímavá je například část popisující odlišnou formu politické 
participace starousedlíků a nově příchozích (a zejména jejich rozhodování při volbách o 
jednotlivých kandidátech).

V podkapitole „Spokojenost s místní správou“ autor uvádí tabulky 3 a 4 shrnující výsledky 
SWOT analýzy. Výsledky však nejsou popisovány v samotném textu kapitoly a není ani 
čtenáři jasné, čeho se konkrétně SWOT analýza týká a na základě jakých odpovědí byla 
vypracována. (To je možné částečně zjistit teprve při pohledu na seznam otázek 
strukturovaného rozhovoru; uveden v příloze 11.1, otázka 1g.) 



Domnívám se, že by z hlediska logiky uspořádání textu bylo vhodnější začlenit zjištění dvou 
rozhovorů s klíčovými aktéry obce, uvedených v samostatné podkapitole 6.2, do hlavní 
empirické části. Rovněž schází popis těchto rozhovorů v metodické části práce (výběr 
klíčových aktérů, okruhy otázek).

V sedmé kapitole se autor vrací k výzkumným otázkám, které si položil v úvodu práce, a 
shrnuje výsledky provedeného výzkumu. Ty pak srovnává s výsledky studie T. Potočného 
(2006). Je však škoda, že není uvedeno srovnání i s jinými studiemi českých suburbií. 
Samotný závěr práce se pak věnuje zpětnému pohledu na vymezení skupin starousedlíků a 
nově příchozích obyvatel a jeho diskusi s literaturou a stručnému shrnutí výsledků výzkumu.

Po formální stránce vykazuje práce určité nedostatky: občasné překlepy a gramatické chyby, 
špatné číslování kapitol (kapitola 6.4), chybějící odkazy na grafické prvky v textu (například 
grafy 1-3, tabulka 5), nepřesné názvy některých grafů (například graf 2), špatná citace 
literatury v textu (uvedení pouze jednoho z autorů v citaci; například Lupi 2004 místo Lupi, 
Musterd 2004) a seznamu literatury (např. chybná citace článku Ouředníček (2006), Mustard 
místo Musterd, Putman místo Putnam). S výjimkou druhé a třetí kapitoly je text do kapitol 
logicky uspořádán a napsán srozumitelně. V některých částech práce je však používán 
nevhodný jazyk (např. „pochází z ostatních koutů republiky“ na straně 26).

Na závěr bych chtěla autora požádat o zodpovězení následujících otázek:

 Jaká je sociální a demografická struktura oslovených obyvatel obce?

 Zpracování výpovědí účastníků kvalitativního šetření je obvykle poměrně náročné. 
Jakou metodu jste pro jejich zpracování zvolil?

Přes uvedené připomínky považuji předloženou bakalářskou práci za poměrně kvalitní a 
doporučuji ji k obhajobě.

V Praze 8. 9. 2010
Mgr. Petra Puldová

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje




