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Práce řeší inovativním způsobem opomíjené téma české sociální geografie - dekoncentraci pracovní 
funkce v pražském metropolitním regionu s využitím datové základny populačních cenzů 1991 a 
2001. Práci považuji za kvalitně zpracovanou, s řadou dobrých metodických nápadů i interpretací. Pro 
omezený rozsah posudku se zaměřuji jako oponent převážně na nedostatky. 

Úvod je dobře strukturovaný, cíle práce jsou jasně vyjádřeny. Teoretická diskuse porovnává situaci v 
suburbanizaci v USA, západní Evropě a v Česku. Ačkoliv je kapitola napsána dobře, měla by hodnotit 
především vývoj a faktory ekonomické situace v Praze. V práci je poněkud podceněna možnost 
sledovat některé jevy uvnitř Prahy, např. populační vývoj katastrů v Praze (1. odst. str. 16), ale 
zejména dále aspekty komerční suburbanizace. Protože je Praha tzv. "overbounded" město, měl by 
se autor pokusit o naznačení rozvoje v administrativních hranicích města - za největšího kandidáta 
edge city bychom například mohli považovat dynamicky rostoucí uzel kolem ruzyňského letiště, který 
by jistě splňoval řadu potřebných znaků. 

Struktura práce není dobře vytvořena. Úvod obsahuje i pasáže vhodné pro teoretickou diskusi. 
Hypotézy se postupně vynořují hluboko v práci na různých místech, metodické poznámky jsou 
roztříštěny, autor se často opakuje (typické je "jak bylo uvedeno výše"). Práci by se hodila samostatná 
kapitola o metodice obsahující kritický pohled na vypovídací schopnost dat z cenzu, znaky pro 
vymezení PMR. Jak se autor při vývojových indexech vypořádal s administrativními změnami obcí? 
Podrobnější diskusi zaslouží i indikátory pro kandidáty na edge cities - proč autor nepoužívá počet 
ekonomicky aktivních namísto celkového počtu obyvatel, proč je zohledněn vývoj počtu obyvatel. Pro 
rozvoj PMR mají význam především velikostně významná centra a pouze sekundární jsou ta s velkými 
nárůsty. Nebyl by lepší nekvantitativní výběr kandidátů na centra pracovních příležitostí? Kromě 
autorem vybraných by se mohla potom objevit právě Ruzyně, Černý Most, Zličín, Říčany a naopak by 
vypadly některé méně vhodné obce (proč spadá do PMR Velké Přítočno, které na Prahu není téměř 
vázáno?). 

Při analýze fragmentace dojížďky upozorňuji na dva aspekty: i) větší množství pracovních příležitostí 
nutně znamená jejich diverzifikaci (i geografickou); ii) mezi sledovanými lety vzniklo v ČR zhruba 2000 
nových obcí. 

 

Případová studie jde nad rámec rozsahu práce, je navíc metodicky sporně zpracována. Proč je zde 
rozsáhlý popis území a rezidenční suburbanizace, proč jsou hodnoceny pouze nově vzniklé subjekty a 
ne nárůst/pokles pracovních příležitostí v těch stávajících; kde je analýza nebo odhad osob 
podnikajících z domova. Případová studie již nesměřuje k dalšímu získání poznatků. 

Z formálního hlediska se jedná o nadprůměrnou práci, s poměrně vytříbeným jazykem i kultivovaným 
stylem. V práci je minimální množství gramatických nepřesností (označeny v práci na s. 11, 12, 13, 
47), drobné chyby v anglickém abstraktu. Termín edge city doporučuji psát malými písmeny a protože 



jde o "ta" cities (tedy města), měla by se k nim správně skloňovat slovesa. Mapy by si zasloužily 
alespoň základní popis (silnice, větší sídla), mapa 3 výstižnější legendu a grafy jednotky na vertikále. 

Práce s literaturou je průměrná, je využito poměrně malé množství prací a myšlenky jsou vícekrát v 
práci opakovány. V seznamu je 11 textů, což je na bakalářskou práci relativně málo. Citace by se 
přímo nabízely například v kapitole 3.4. Naopak rozsah práce je nepřiměřeně velký. 

 

Otázky k obhajobě: 

Proč se snažíte na empirii napasovat koncepci edge city i přesto, že jste k jejich nalezení oprávněně 
skeptický? 

V další práci by bylo velmi zajímavé rozkrýt dojížďkové vazby v nějakém funkčně integrovaném 
mikroregionu - např. ve 20 obcích kolem Říčan či Jesenice. 

Na závěr opakuji, že se jedná o kvalitní bakalářskou práci, s inovativním přístupem a kreativním 
zpracováním. Práci doporučuji k obhajobě. 
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