
Přílohy

     Příloha č.  1- Struktura obyvatelstva nových bytových souborů (In Lidé a sídliště, str. 63, 
vpisky neznámého čtenáře jsou irelevantní).



Příloha č. 2 - Dohoda o užívání bytu (zdroj: osobní dokumenty jednoho obyvatele sídliště).



Příloha č. 3 - Půdorys poloviny podlaží se dvěma byty 3+kk (rozloha 56 m2).



Příloha č. 4 –  Informační list: základní informace o výzkumu

Základní informace o výzkumu:

Dovolte mi, abych Vám představil několik bližších informací o výzkumu.

Jedná se o výzkum života obyvatel sídliště od nastěhování až do dnešní doby. Tento výzkum se
provádí  za  účelem  magisterské  práce  studenta  Fakulty  humanitních  studií  Univerzity  Karlovy
v Praze.  Cílem výzkumu je zjistit,  nebo alespoň ozřejmit,  jevy a tendence týkající  se života na
sídlišti  v inkriminované době a  trochu tak  nabourat  převažující  představu o neosobnosti  tohoto
druhu bydlení.

Výzkum bude prováděn formou biografických narativních rozhovorů,  tedy takových rozhovorů,
kdy je kladen největší důraz na vyprávění informátora. Je tedy dobré, aby se dotyčná osoba, která
bude součástí výzkumu, pokusila zformulovat jakési vyprávění

Chtěl  bych  tedy respondenty  poprosit,  aby si  pokusili  promyslet  odpověď na  tuto  výzkumnou
otázku:  Zkuste mi vyprávět o svém životě od narození až do současnosti. Pokuste se to prosím
vylíčit  jako příběh od začátku až  do  konce  a  nebojte  se  zmínit  cokoli  vás  napadne,  protože  i
sebemenší domnělá banalita může být pro výzkum nesmírně důležitým prvkem.

Rozhovor:
Odpovědi, které udáte, budou anonymizovány. Výzkumu jde o to najít ve vašich odpovědích nějaké

obecnější jevy a tendence – konkrétní údaje se tudíž v samotné výzkumné zprávě vyskytovat
nebudou. 

Každý rozhovor bude nahráván a to výhradně pro potřebu výzkumníka, který se zavazuje, že tyto
nebude  nikde  šířit  a  okolí  zůstanou  utajeny.  Nahrávání  rozhovorů  bude  probíhat  z důvodu
použití pro přepis odpovědí, jež je nezbytný pro další analýzu.

Po prvotním vyprávění budou pravděpodobně následovat doplňující a konkrétnější otázky.
Doba rozhovoru pravděpodobně nepřesáhne 90 minut
Je  pravděpodobné,  že  Vás  výzkumník  v následujících  dnech  po  absolvování  rozhovoru  znovu

kontaktuje pro získání dalších doplňujících informací
V případě zájmu výzkumník dodá každému z respondentů exemplář výzkumné zprávy.

Výzkumník se zároveň zavazuje, že bude se všemi daty, která získá, nakládat s největší opatrností a
nezpůsobí tak dotyčným žádnou újmu či problémy.

Děkuji Vám za případnou spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů či pochybností mne neváhejte
kontaktovat, na všechny rád odpovím.

S pozdravem 
Michal Lehečka
Tel.: 721510925
Email: leheckam@seznam.cz



Příloha č. 5 – Mapa Prahy 13 (zdroj: www.mapy.cz, nejde o celou Prahu 13, jsou zde však všechna
sídliště).

Příloha č. 6 – Sídliště Stodůlky s částí staré zástavby (zdroj: www.mapy.cz).

http://www.mapy.cz/


Příloha č. 7 – sídliště Stodůlky - Jih, zdroj: www.mapy.cz

Příloha č.  8 -  Fotografie  pořízená  během zahájení  stavby sídliště  (cca  rok 1979) (archiv
Františka Blahoňovského)



Příloha č. 9 – Centrální prostor nákupního centra Paprsek (květen 2013).

Příloha č. 10 – Kvádry s písmeny označujícími druh služeb (květen 2013).



Příloha č. 11 – Autobus č. 219, jedoucí na Kotlářku, projíždějící Kovářovou ulicí  cca v roce 1979,

(archiv Františka Blahoňovského).



Příloha č.  12  -  Letecký snímek sídliště  Stodůlky –  Jih  během stavby.  Zdroj:  Praha  13  město

uprostřed zeleně, str. 60, foto a popisek: Ivo Oberstein).



Příloha č. 13 – Schéma vztahů mezi dimenzemi místa a prostoru.


	Přílohy

