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Diplomová práce posouvá výzkum suburbanizace od popisných charakteristik suburbánní výstavby a 
struktury obyvatelstva k problematice lokálních aktérů suburbánního rozvoje, jejich rozhodnutí, 
kompetencí a zodpovědností. Práce má čtyři cíle, které jsou zaměřeny na roli iniciátorů suburbánní 
výstavby, roli starostů a zastupitelstev suburbánních obcí, proměnu sociálního prostředí a využívání 
nástrojů územního plánování. Pro vybranou případovou studii obce Srubec navíc autorka hodnotí roli 
lokálních aktérů podrobněji na základě rozhovorů se specifickou pozorností na fenomén urban sprawl. 
 
Teoretická část práce byla pro mne vzhledem ke kvalitám studentky (má již vlastní recenzovanou 
publikaci) určitým zklamáním, opakuje několikrát publikované názory i překonaná klišé, nevytváří 
vlastní teoretické uchopení a příliš se nevěnuje ani jádrovému tématu aktérů suburbánního rozvoje. 
V textu dominují práce domácích autorů, z nichž se nikdo empiricky problematice aktérů a institucí 
systematicky nevěnoval. Tuto část považuji za nejméně povedenou pasáž textu. 
 
Metodika empirické části i samotný text této kapitoly je zpracován na vysoké úrovni. Postupy byly 
konzultovány nejen s vedoucím práce, ale i s dalšími odborníky. Studentka svůj výzkum šikovně 
prosadila v rámci dvou výzkumných týmů (URRlab a tým doc. Kubeše) a vzájemně sdílela výsledky 
práce s dalšími studenty JČU. Metodika kombinuje kvantitativní a kvalitativní techniky, vhodný je 
výběr případové studie, i když spíše jako extrémního než typického příkladu rozvoje 
českobudějovického zázemí. Za reprezentativní je možné považovat zejména šetření s vybranými 
aktéry ve Srubci. Naopak trochu nedotažené je vysvětlení role respondentů-obyvatelů obce. 
 
Čtvrtá kapitola je založena na dotazníkovém šetření uskutečněném ve 33 obcích českobudějovického 
zázemí. Dotazník byl částečně převzat z dřívějších výzkumu, což umožnilo komparaci dosažených 
výsledků zejména s opakovaným výzkumem v zázemí Prahy. Některé otázky zařadila diplomantka do 
dotazníku navíc a směřovaly ke specifickým vlastním cílům diplomové práce. Tyto výsledky jsou 
nesmírně cenné, protože potvrzují většinou podobnou situaci v postojích starostů v Praze a Českých 
Budějovicích. Výrazné rozdíly se projevily například ve vyšší participaci nových rezidentů, což může 
být ovšem ovlivněno i časovým posunem provedeného šetření. Zajímavé by v tomto ohledu bylo 
srovnání s novým výzkumem provedeným v zázemí Prahy v roce 2010. Za čtvrtou kapitolu by se 
hodilo zařadit shrnutí celého šetření do zhutněného resumé. 
 
Pátá kapitola věnovaná obci Srubec je velmi podrobně vyvedenou případovou studií. Snad až příliš 
kopíruje detailní osnovu projektu Suburbanizace, pro jehož účely byla primárně vytvořena a textu by 
prospělo pročistit některé popisné pasáže. Detailní znalost lokální situace, dlouhodobý pohyb 
studentky v terénu i množství realizovaných rozhovorů přibližuje práci od akademického textu 
k realitě a praxi jednotlivých aktérů suburbánního rozvoje, avšak s uplatnění komplexního pohledu 
sociálního geografa. Shrnutí zásadních výsledků výzkumu obsažené v kapitole 5.6 vykresluje pasivní 
roli některých aktérů, která vede k nekoncepčnímu stavebními rozvoji obce. 
 
Závěr je fundovanou syntézou poznatků všech částí práce, která kromě jiného obsahuje i některé dílčí 
konstruktivní návrhy na řešení situace v obci Srubec. 
 
Z formálního pohledu vidím drobné nedostatky v práci s literaturou. V seznamu je malý podíl 
relevantní zahraniční literatury, zaměřené například na prostorové plánování (včetně teorie) nebo roli 
aktérů a institucí v území. To je snad i důvodem obtížné „komunikace“ mezi teoretickou částí a textem 
případové studie, kde je pouze minimum citací literatury. Práce obsahuje menší množství překlepů, 
grafy a tabulky jsou vyvedeny kvalitně, práce je vhodně doplněna vlastními fotografiemi autorky. 



 
Zpracování diplomové práce bylo na zhruba 1,5 roku přerušeno, což se v práci negativně projevilo 
zastárnutím některých informací i slabším zohledněním některých výzkumných výsledků získaných 
v českém i zahraničním výzkumu v posledních 2-3 letech. 
 
Část diplomové práce byla zpracována z výstupů případové studie, kterou studentka provedla pro 
projekt VaV Suburbanizace (SP/4i5/212/07), řešeném na našem pracovišti. Za pozitivní je možné 
považovat rovněž provázanost na geografickou katedru Jihočeské univerzity a hlubší spolupráci 
s tamními studenty při realizaci rozhovorů se starosty obcí. 
 
V diplomové práci Evy Čejkové bylo odvedeno mnoho empirické práce založené na terénním 
výzkumu a řešení reálných problémů v území, která zřejmě vyústí ve spolupráci studentky se 
zastupitelstvem obce. Je proto možné odhlédnout od některých nedokonalostí v teoretickém 
zarámování. Text podle mého názoru splňuje podmínky kladené na diplomové práce a doporučuji jej 
k obhajobě. 
 
 
Náměty k obhajobě: 
 
Na obrázku 1 je vyobrazeno vymezení suburbií a českobudějovické aglomerace. Proč jste nepoužila 
vymezení aglomerace/metropolitního regionu z některé z recenzovaných publikací a jak vysvětlíte, že 
některá ze suburbií leží mimo území aglomerace? 
 
Jedním z cílů práce je hodnocení tzv. urban sprawl, které se podle mého názoru z analytické části textu 
poněkud vytratilo. Promluvte o urban sprawl v českobudějovické aglomeraci nebo v obci případové 
studie a sdělte nám zásadní výsledky studia tohoto fenoménu! 
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