
- oponentský posudek na dizertační práci
Mg.. Petry Spačkové: Sociální prostředí a lokální komunity: město,

suburbium, venkov

Hodnocenou dizertační práci tvoří úvodní komentáŤ vrozsahu 39 stran' seznam pouŽitéliteratury a soubor šesti příspěvků (všechny ve spoluautorství), které byly publikovany, nebojsou k publikaci připraveny.
Téma dizertační ptáce, která se zabývá ana|ýzou měst, není nové. Ale akcentovaný aspekt,sociální prostředí a lokální komunity z nej aeta3í svym způsobem originální pohled naproblematiku vývoje měst a obcí na po^"ží sociáhí g"og,án. a socioloiie. Kromě velmisolidně zpracované teoretické báze má práce zároveň i-význam pro případ né využitív praxi,zejménav urbanismu, strategickém a úz|'emnímplánovríní. Dále jó put*é, že autorka j e zvyk|ápracovat v rámci .ÍTu' v tomto případě v rámci Urbánní a- rógionaíní laboratoře svého
domácího akademického pracoviště.
Autorka si zvolila méně oblyklou formu dizertační ptáce a předložila soubor publikovaných
prací k dané problematice, který opatřila úvodním komentářem. Tento způsob práce se
vyznačuje vyšší obtíŽností. od autora se totiž očekává vypořádání s vyšjími náoky připřípravě komentaře k souboru publikací' jejichŽ záběr já pomerne iiroký' Můá a.
konstatovat, že dizertarfika Se s tímto úkolem vypořád a|a veimi^zodpovědně a úspěšně. Mgr.Petra Špačková velmi dobře zhodnotila teoióticke aspekty studované problematiky aprokána|avelmi dobrou znalost a orientaci v riímci domácí azahtaniěnr literatury.
Autorka formulovala v samotném úvodu první části práce velmi zřete|ně pět hlavníchvýzkumnýchotének, na které se potom snaží odpovědět vtalším textu.
V druhé kapitole autorka diskutuje vymezení pojmů sociální prostředí a lokální komunita adeterminanty jejich ovlivnění. Ve váahu t< 

'ríznym 
typům prostředí (zejména městské vs.venkovské) je zdttazněn kontinuální přecho a pirat-iiban continuum) a existence omezení(constraints)' jeŽ vedou k výváření rŮzných typů sociálního p,o,íř"dí. Mám jen párpozniímek k obrázku I a 2, Byl bych opatrnější ó.t't.a''c používání pojmu životníprostředí.

Jeho obecné použitije přece jenom širší, neŽ pou'. ve vztahu t ouyvatjstvul monlo by tedy
dochénet k určitým nepřesnostem azáměnrám. Podobně v obrazkuž,kt"ry be'e sporu vycbáníz_obrázku 1, chybí dle mého názorunaznačenípozice sociální struktury. Ň.to.1. to záměr?Vtřetí kapitole jsou diskutoviíny otázky výziamu lokální komunity u rakoru ovlivňujícíchjejich proměny. obecně řečeno, mi v téio ea'ti .hybi metodologi.r.á oa't, ...pektive alespoňodkaz na ni. Má jí byt první ze série předkládanycň ount<t, který;e preválno iretodologický?Máme si vyhledat metodiku u jednotli'r'ých púbrtovanyón oránt<riz Podle mého ná,,oru jevhodné, aby velmi kvalitně zptacovaná teoreiická diskuše vyústila právě do metodologické
aplikace, která by představovala logické přemostění teoretické a .-pi,i"te eáJi.
Vlastnímu představení předkládaných eiankri je věnoviína č*rtá kapitola a následují cí pátá
kapitola potom tvoří shmutí _ aplikaci teorie 

''á 
konk'ét''í prostředí a empirick ý materiát.

K vlastnímu výběru ělánků a jejich obsahové striínce se vyjádřili před jejich publikací
samozřejmě recenzenti. Soubor článků tvoří poměrně kompáktní tématic[ou skupinu sespolečným teoretickým zarélmováním v úvodni Easti. K diskusi nebo k uváženi dávámpouzejednu pozniímku: v'sechny články byly publikovany v autorském kolektivu, někdy až čtyŤautorů. Dizertantkaje uváděna jako hlavní autorka jen u dvou znich.Není ovšem oponentovi
7námo,jaký je skutečný podíl dizertnantky na těcňto článcích. Pokládal uy"h minimálně zakorektní uvést tuto skutečnost v úvodním prohlášení a také na stranď 37 @ředstaveníuvedených publikací). Předpokládám, že dizértantka tuto skutečnost vysvětlí při obhajoběpráce.



Celkové hodnocení

Uvedené připomínky nesnižují celkově pozitivní hodnocení dizertačni práce. Mgr. Petra

Špačková ukéna|a svoje schopnosti samostatně řešit vědecko-výzkumný problém a
siudovanou problematiku dokázala přiměřeně geograficky interpretovat. Použila dostatečně

širokou škálu technik a metod výzkumu. o odborné erudici svěděí i další dizertantčiny
publikace, které se vztahuji k řešené problematice. Práce splňuje požadavky' které se vyŽadují

od kvalifikačních prací tohoto druhu.
Na základě uvedeného navrhuji udělit Mgr. Petře Špačkové vědecko.akademickou
hodnost ,,philosophiae doctor.. (PhD.) v programu geografie a v oboru socioekonomická
geografi e a regionální rozvoj.
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