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 Předložená práce se zabývá konceptem sociálně-prostorových formací, který je 

v Česku tématem relativně novým. Na úrovni malých územních jednotek lze odlišit specifické 

lokality, kde se koncentruje obyvatelstvo s podobnou ekonomickou úrovní a životním stylem. 

Záměrem bylo analyzovat odlišnosti v demografických charakteristikách mezi vybranými 

zástupci těchto lokalit ve srovnání s celou populací Česka a zároveň diskutovat příčiny těchto 

odlišností. Autor tak měl vhodnou příležitost propojit poznatky a dovednosti získané jak při 

studiu sociální geografie, tak demografie. 

 

Práce je psaná zajímavě a v logické posloupnosti, hlavní kapitoly jsou přiměřeně 

rozpracované. Cíl a struktura práce jsou v úvodu zřetelně nastíněny a hlavní výsledky práce 

v závěru odpovídajícím způsobem shrnuty. Autor umí formulovat otázky a volit adekvátní 

nástroje pro analýzu. Velkou pozornost kladl teoretické části, ve které se snažil vysvětlit vznik 

nových sociálně-prostorových formací a poukázat na souvislosti s proměnou demografického 

chování populace Česka. Při interpretaci svých výsledků vychází z teorie druhého 

demografického přechodu a teorie rizikové společnosti. Diskutuje některé faktory ovlivňující 

demografické chování populace v Česku. Správně poukazuje na význam bytové dostupnosti a 

kvality pracovního úvazku, přičemž rozlišuje plnohodnotné a neplnohodnotné pracovní 

úvazky. Uvědomuje si také vliv podmínek pro skloubení pracovního a rodinného života na 

úroveň plodnosti především u žen s vyšším vzděláním. Z důvodu lepší orientace v dané 

problematice předchází vlastní analýze vybraných lokalit porovnání demografických 

charakteristik Prahy se zbytkem Česka. Upozorňuji na nepřesnost ve vyjadřování na str. 28 – 

nejedná se o porovnávání s celorepublikovým průměrem. Vybrané lokality analyzuje podle tří 

typů nových sociálně prostorových formací a potvrzuje většinu přepokládaných odlišností. 

Zároveň si je vědom omezení, které vyplývají z práce s malými soubory dat. 

 

T. Brabec prokázal především schopnost samostatné vědecké práce. Oceňuji jeho 

velmi dobrý rozhled po domácí i zahraniční literatuře stejně jako skutečnost, že dokázal 

vhodně využít dosud zjištěné poznatky. Danou problematiku již dlouhodobě sleduje, což se 

odrazilo ve snaze, co nejúplněji postihnout možné souvislosti. Zároveň si byl vědom, že 

bakalářská práce neposkytuje větší prostor pro kompletní studii. Postup, který zvolil byl 

adekvátní požadavkům na závěrečnou práci při ukončení bakalářského stupně studia. 

Předložená práce splňuje všechny náležitosti a má odpovídající grafickou úroveň. Nicméně 

větší pozornost měl autor věnovat kontrole textu, odstranit zbytečné překlepy a opravit 

některé nevhodné formulace (např. horší kombinování pracovního a rodinného života, str. 35). 

 

Podle mého názoru práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a  

doporučuji ji přijmout k obhajobě. 

 

 

8.9.2010      RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 


