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Diplomová práce vychází ze zkušenosti diplomantky z pobytu v rámci programu Erasmus v Německu, 

který ovlivnil zejména teoretický rámec a metodický přístup při zpracování textu. Jana Vinterová 

částečně navazuje na práce realizované na katedře, ale částečně nahlíží na problematiku 

suburbanizace z jiné perspektivy. To je do značné míry obohacující, ale také riskantní, protože 

metodika práce nebyla ještě dostatečně rozpracována a téma je obecně dosti obtížně hodnotitelné. 

V úvodu si autorka klade cíl: zhodnotit sociální prostředí obce Jesenice u Prahy v kontextu principů 

trvale udržitelného rozvoje. Chce vyhodnotit, zda model suburbánní obce může být trvale udržitelný 

a klade si další čtyři dílčí výzkumné otázky. Struktura práce je vhodně zvolena, rozsah práce i 

vyváženost jednotlivých částí je přiměřená. 

Teoretická část obsahuje tři odlišné kapitoly, které částečně replikují znalosti z předchozích výzkumů, 

ale diplomantka představuje rovněž nové práce z oblasti environmentalismu i psychologie. Pro další 

části práce je přínosná diskuse rozličných metodik a zejména výběr indikátorů pro měření sociálního 

pilíře udržitelného rozvoje, což byl zdaleka nejtěžší úkol řešený v diplomové práci. Tato část je 

zpracována dobře, snad jen termín "urban village" se nevztahuje k suburbiím. 

Operacionalizaci jednotlivých ukazatelů se autorka věnuje ve zvláštní metodické části. Zde se snaží 

vybrat vlastní sadu indikátorů. Výběr sedmi okruhů je někdy nastaven spíše pro jinou hierarchickou 

úroveň, což se ukázalo následně v empirické části, ale v zásadě je proveden správně. Za pozitivní je 

potřeba pokládat kombinaci různých metod získávání dat a dalších podkladů, kde zřejmě nejvíce práci 

prospěla realizace dvanácti řízených rozhovorů s klíčovými aktéry v obci Jesenice. Podle mého názoru 

by bylo ale namísto SWOT analýzy vhodnější využít k syntéze poznatků určitý druh bodování nebo 

vážení jednotlivých hodnocených komponent udržitelného rozvoje. 

V empirické části se podařilo v některých okruzích najít vhodnou metodu měření, jinde je metoda 

hodnocení problematická nebo na lepší možnost autorka maličko rezignovala. Hlavní problém práce 

spočívá v sice jasně stanovených cílech, ale následné obtížně proveditelné operacionalizaci některých 

částí empirického výzkumu. To je zřejmé ze stěžejní části práce, kde jsou kapitoly s dobře 

promyšlenou metodikou a kvalitními výsledky - participace, institucionální podpora a problematické 

části - přenášení čísel za celý Středočeský kraj v případě měření chudoby, hodnocení vzorů spotřeby, 

měření emisí aut aj. V případě volební účasti může být vyšší volební účast způsobena nejen voličským 

uvědoměním, ale také nespokojeností s politickou situací v obci (zřejmě i případ posledních obecních 

voleb v Jesenici). 

SWOT analýza využívá specifické metodiky a je založena na subjektivním posouzení dílčích faktorů a 

kombinacích jednotlivých kvadrantů SWOT matice. Návrhová část obsahuje některé originální 

nápady, které by bylo možné realizovat nebo alespoň v obci diskutovat. Diskuse vložená před závěr 

vyjadřuje názory autorky, které nejsou založeny na empirickém poznání, ale posouvají úvahy o 

tématu dopředu a nabízejí možnosti dalšího výzkumu. 



Na závěr je vhodné se zamyslet nad komparativním potenciálem podobných prací (a to nejen 

studentských), pokud nemáme k dispozici referenční jednotky, ke kterým zvolené ukazatele 

vztahujeme. Určitá možnost je snad v postupném sběru podobných studií v jiných typech osídlení. To 

také Jana Vinterová konstatuje v závěru práce, kde zvažuje obecnou udržitelnost českých suburbií a 

podává reflexi použitých metod. 

Forma práce je vyhovující, jazyk i styl práce je na dobré úrovni, text je zatížen malým množstvím 

gramatických nebo stylistických nedokonalostí. Práce s literaturou i datovými zdroji je provedena 

standardně, oceňuji zejména vlastní volbu tématu a schopnost vyhledat relevantní literaturu v úzkém 

výzkumném poli. 

Diplomová práce splňuje podmínky na závěrečnou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

Bylo by možné porovnat sociální prostředí (a jeho udržitelnost) v českých suburbiích hromadně, jako 

v případě výzkumu R. Putnama (2000) například na základě Vámi zvolených parametrů? Jak by se 

česká suburbia v porovnání s americkými pravděpodobně lišila? 
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