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Téma práce 

Kolegyně Vinterová si jako hlavní cíl své práce vytyčila zhodnocení sociálního prostředí obce Jesenice u Prahy a 
to  v  kontextu  principů  trvale  udržitelného  rozvoje.  Zvolila  metodu  případové  studie,  provedla  12  semi‐
strukturovaných  rozhovorů  s klíčovými  aktéry  z lokality,  analyzovala  dostupné  dokumenty  (např.  obecní 
zpravodaj, volební programy atp.). Výsledky svého šetření shrnula pomocí SWOT analýzy do hlavních bodů a 
provedla hodnocení potenciálů  a  rizik  vývoje obce  v kontextu  sociálního pilíře  koncepce  trvale  udržitelného 
rozvoje. 

Struktura práce 

Úvodní  část práce představuje problematiku suburbánní výstavby, otázku ne/městského životního způsobu a 
rozebírá  koncept  trvalé  udržitelnosti  a  hlavní  body  jeho  sociálního  pilíře  v definicích  klíčových  institucí  a 
částečně  také  jeho  kritické  zhodnocení  v  odborných  textech.  Autorka  dále  věnuje  pozornost  metodikám 
evaluace sociálního prostředí obcí a stručnému popisu metod a  techniky sběru dat. Ve druhé polovině práce 
pak  postupuje  podle  jednotlivých  bodů  sociálního  pilíře  a  hodnotí  situaci  v Jesenici  na  základě  vlastního 
terénního šetření. 

Na úrovni kapitol  je práce  jasně  strukturována.  Jestliže  je hlavním obsahem práce případová  studie, bylo by 
vhodné  se  základním  postupem  analytických úvah  seznámit  čtenáře  již  v úvodu  práce  –  tedy  říci  v několika 
větách,  o  čem  práce  pojednává  v celém  svém  rozsahu.  V závěru  práce  bych  pak  doporučila  vrátit  se  zpět 
k výzkumným otázkám, jež si autorka v úvodu klade a zhodnotit, zda a do jaké míry se autorce podařilo nalézt 
odpovědi, a zdůvodnit případné problémy při  jejich hledání. Autorka  tak  činí na  řadě míst v práci, závěrečná 
diskuse  je však  spíše povšechná a  zasloužila by  si  zpětné vsazení do  teoretického kontextu,  tak přehlednější 
strukturu.  

Jestliže  je hlavním pilířem práce případová studie,  je vhodné věnovat větší pozornost popisu zkoumané obce 
(zahrnout například také její schematickou mapu, která by čtenáři umožnila sledovat popisy jednotlivých míst, 
kterými je v práci proveden). Uvedení definic hlavních konceptů by mělo být uvedeno již na začátku teoretické 
části –  jestliže  je hlavní charakteristikou pro výběr obce  to, že se  jedná o obec suburbánní, měla by definice 
suburbanizace následovat dříve, než na straně 18. Termín „komunita“ autorka nedefinuje explicitně vůbec. 

Obsahová úroveň práce 

Po obsahové  stránce má práce několik nedostatků: Autorka na  jedné  straně  vhodně  kriticky hodnotí  využití 
teorií vycházejících  z kontextu Západní Evropy  či USA a  jejich aplikaci na prostředí  ČR, na druhou  stranu ale 
nerozvádí,  v čem  spočívají  specifika  suburbanizace  v post‐socialistickém  kontextu –  jak mohou být ovlivněna 
například  stavem  trhu  s bydlením,  restitučními  procesy,  cenou  pozemků,  relativně  snadným  převodem 
zemědělské  půdy  na  stavební  pozemky  či  regionálně  roztříštěným  územním  plánováním.  Autorka  je  si  této 
specifičnosti jistě vědoma, ale zmiňuje ji pouze stručně v závorce na straně 19) 

V teoretické  práci  není  jasně  rozlišeno,  kdy  autorka  vychází  z odborných  statí,  které  kriticky  využívají  či 
pojednávají  o  konceptu  trvalé  udržitelnosti,  a  kdy  se  jedná  o  politické  dokumenty.  Pozitivně  hodnotím 
autorčinu  snahu ukázat mnohovrstevnatou pojmu,  to však v některých místech vede k nepřehlednosti  textu. 
Pomohlo by například umístění krátkých shrnutí v závěru teoretických kapitol. 



Za největší problém práce však považuji popis zvolené metodologie a prosím autorku, aby se v rámci obhajoby 
vyjádřila k  některým otázkám:  

1. Proč  autorka u  svého  šetření nepracuje  s jasnou  strukturou postupující od  výzkumných otázek přes 
hypotézy po operacionalizaci konkrétních indikátorů?   

2. Jak autorka zdůvodňuje výběr obce pro případovou studii? Je zvolená obec typickým případem nebo 
naopak  případem  extrémním?  S tím  souvisí  také  nezodpovězená  otázka  po  historické  vývoji 
suburbánní výstavby v obci a jejím kontextu – kdo byl majitelem pozemků, na nichž proběhla nebo by 
mohla probíhat výstavba  (obec,  jednotliví  restituenti  či  jeden hlavní  restituent) a  jak  to ovlivnilo  její 
podobu?  Jednalo  se  o  větší  developerské  projekty  či  aktivity  menších  investorů?  Použila  obec 
dostupné nástroje územního plánování a  regulace výstavby? Komu patří pozemky, které autorka ve 
svých  závěrečných  doporučeních  označila  jako  vhodné  pro  komunitní  aktivity  a  pro  jaký  účel  jsou 
určeny v územním plánu? 

3. Jak  konkrétně  autorka  postupovala  při  svém  terénním  šetření?  Orientaci  čtenáře  a  reliabilitě  celé 
studie by velmi pomohlo například umístění tabulky s rozpracovanými  indikátory, které byly v terénu 
autorkou sledovány a jejich četnost či popis kontextu, v němž se vyskytovaly a jejich interpretace. Jak 
postupovala při analýze poznatků z rozhovorů a vlastního pozorování? 

4. Proč si autorka zvolila pro realizaci terénního šetření všední den od 9 do 16:30 hodin  (s. 43)? V jaké 
části roku se šetření odehrálo? Jak sama uvádí, se suburbánními  lokalitami  je spojeno také dojíždění, 
lze  proto  předpokládat,  že  například  pro  sledování  vozového  parku,  které  provedla,  je  tento  čas 
nejméně vyhovující. Snahu o pozorování přímo v terénu lze hodnotit kladně, bohužel však není opřena 
o metodologickou literaturu.  

Jazyková a grafická úroveň práce 

Práce neobsahuje pravopisné chyby, místy se objevují chyby v umístění  čárek v komplikovanějších souvětích. 
Pečlivější editorská práce by odhalila některé ne zcela srozumitelně formulovaná tvrzení (např. „Další z nevýhod 
čistě  kvantitativních  postupů  je  jejich  nahlížení  na  zkoumanou  lokalitu  jako  na  uzavřený  systém,  což  není 
reálné.“ s.25 „V rámci zájmu žen o funkci v zastupitelstvu obce může být pocit zodpovědnosti za rozhodování 
pro dobro obyvatel obce považován v podstatě za jedinou překážku, která může ženám stát v cestě.“ s. 58). 

Autorka na  řadě míst nedokládá dostatečně  své  závěry  (např. „Z celkem 21  členů  současného  zastupitelstva 
Jesenice je 6 členů ženského pohlaví. Zastoupení žen v zastupitelstvu je tedy zhruba 28procentní, což můžeme 
považovat za uspokojivý počet.“ S. 58 ‐ Na základě čeho hodnotí 28 % jako uspokojivé?) 

Práce s literaturou 

Autorka pracuje s relevantní tuzemskou, tak anglicky  i německy psanou odbornou  literaturou a dalšími zdroji 
(dokumenty klíčových politických institucí). 

Autorka pracuje s textem H. Ganse Urban Villagers z roku 1962, kde Gans údajně označuje obyvatele suburbií 
za „městské venkovany“ (s. 18). Kniha, na kterou se odvolává, se však věnuje sousedství italských Američanů ve 
vnitřním městě v Bostonu  (West End), v místě, které bylo označeno za slum a v průběhu  let zbouráno. Kniha 
rozhodně  nepojednává  o  vrstvě  bohatých  obyvatel  suburbií.  Pokud  autorka  tuto  milnou  informaci  získala 
z jiného zdroje, bylo by správné  jej v práci uvést, nikoliv citovat knihu  tak,  jako by  ji sama  četla. Na několika 
místech zaměňuje dataci Gansových knih z roku 1968 (People and Plans) a 1962, ale zřejmě se jedná o překlep.  

Některé  zdroje  uváděné  v textu  nejsou  dohledatelné  v závěrečném  seznamu  literatury  (např.  Dietrichs, 
Fritzsche, Ismaier 2000, Holuscha 1999, Preisendörfer a Rinn 2003) 

Jazyková úroveň práce  



Jazyková úroveň práce je uspokojivá. 

Občas se objevují problémy se správným umístěním čárky do příliš dlouhých vět (s.15  2 odst., s. 57  2 odst. aj.) 

Se slovem spotřeba se spíše pojí „vzorce“ než autorkou používané „vzory“ 

Celkové hodnocení práce 

Práce splňuje nároky kladené na zpracování diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.  
 
V Bukurešti dne 14. 9. 2011  

Mgr. Lucie Galčanová 


