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Předložená práce si klade za cíl představit model komunitního bydlení - cohousing, jehož 
urbanistické řešení podporuje sousedskou interakci i zajištění soukromí obyvatel. Autorka 
zpracovala v případové studii především proces iniciace prvního českého projektu cohousingu 
a následně bariéry a problémy, které vedly nakonec k pozastavení tohoto projektu. 
 
Autorka nejprve nabízí podrobné představení cohousingu, jeho definici a základní principy. V 
kapitole zabývající se historickým vývojem prezentuje nejznámější příklady cohousingu ve 
světě a nejúspěšnější modely - zejména dánský a švédský. Cohousing dále zasazuje do 
obecnějšího rámce tzv. nového urbanismu a migračních motivací. Třetí kapitola představuje 
zdroje informací a metodiku práce.  
 
Stěžejní kapitolou je pak čtvrtá kapitola, která je již věnována cohousingu v Česku. Po 
nastínění historických souvislostí autorka představuje všechny dosud známé započaté projekty 
v Česku, včetně developerských projektů organizovaných shora. Podrobněji je pak popsán 
projekt "Kde domov můj". V závěru práce autorka shrnuje zjištěné poznatky a pojmenovává 
problémy, na které české projekty narazily, stejně tak jako rozdíly oproti zahraničním 
zkušenostem a česká specifika cohousingu. 
 
Po formální stránce vykazuje práce několik drobných nedostatků. Jednak obsahuje několik 
překlepů, často chybí tečky na konci vět nebo čárky mezi souvětími. Na str. 25 dole chybí 
dokončení závorky s citací (Kohout ... apod., což snižuje kvalitu jinak zajímavé studie. Často 
jsou také velké pasáže v práci ponechány bez citací, což vzbuzuje jisté pochybnosti, zda se 
jedná o původní myšlenky a znalosti autorky, nebo zda se jedná o převzaté informace. V 
seznamu literatury také chybí např. Torres-Antonini 2001 apod. Dle mého názoru je také 
škoda, že v práci není využito více přímých citací z provedených rozhovorů. 
 
Po obsahové stránce je jasné, že práce představuje zajímavý vstup do nového tématu, který 
doposud nebyl v české geografii sledován. Z práce však není jasné, jak se liší přístup geografa 
(zejména sociálního) od architektů a urbanistů, které autorka cituje především. Jistou spojitost 
jsem nejprve viděla ve zmínce o migračních motivacích obyvatel usilujících o bydlení v 
cohousingových projektech, avšak této zajisté zajímavé problematice nebylo věnováno 
mnoho prostoru. Prosím proto autorku, aby se této otázce věnovala při obhajobě práce a tuto 
oblast více rozvedla. 
 
Tyto kritické poznámky však nesnižují přínos práce, jenž představuje zajímavé téma, které 
rozhodně vyvolá řadu polemik (přinejmenším zajímavou diskusi při obhajobě). 
 
Bakalářskou práci Lucie Svátkové proto jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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