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Posudek  

diplomové práce Bc. Terezy Bezpalcové 

Soužití starousedlíků a nově příchozích obyvatel. Případová studie suburbie 

v příměstské zóně Prahy 
 

Práce v rozsahu 108 stran zahrnuje kromě úvodu a závěru tří kapitoly, které 

pojednávají o procesu suburbanizace,  metodice provedeného výzkumu v obci 

Nučice a jeho výsledcích. Závěru pak diplomová práce uvádí seznam použité 

literatury, seznam příloh a vlastní přílohy. Grafické provedení práce je úhledné, 

přínosem je mapka sledované obce a fotodokumentace tamní zástavby. 

Angličtina abstraktu, klíčových slov a závěru je bezchybná. Práce je kultivovaná 

i po formulační a jazykové stránce. Drobné „vady na kráse“ zahrnují několik 

gramatických chyb, není jasné, proč číslování stránek začíná až od čísla 14, 

několik v textu zmíněných literárních odkazů není zahrnuto do seznamu 

literatury (Bernard, J. zmíněný na s. 16, Whyte na s. 46, Chapin resp, Davies na 

s. 50). 

Svou studií soužití starousedlíků a nových obyvatel v předměstské obci Prahy se 

T. Bezpalcová dotýká jednoho z klíčových sociologických aspektů 

suburbanizace – procesu, který u nás od 90. let minulého století přetváří nejen 

geografickou a sociálně prostorovou strukturu zázemí větších měst, ale také 

vytváří nové způsoby života, nová sociální napětí a konflikty, a tedy i potřebu 

hledat řešení problémů, které tato změna vyvolává. Do prostředí donedávna 

polorurálních příměstských obcí  se z města stěhují lidé s odlišným 

socioprofesním profilem, odlišným ekonomickým statusem, jiným životním 

způsobem a jinými potřebami než tamní usedlíci. Obyvatelé příměstských obcí 

se štěpí na staré a nové usedlíky i z prostorového hlediska a před obcemi stojí 

otázka, jak moderovat vznikající napětí a napomáhat integraci svých občanů. 

Suburbanizace je jevem, k jehož analýze přispívá hned několik vědních oborů 

(sociální geografie, sociologie, etnologie, urbanismus, architektura ...) jejichž 

přístupy a poznatky se často překrývají. Již řadu let věnují u nás tomuto vývoji 

z hlediska svého oboru zejména sociální geografové a někteří urbanisté, 

sociologové se připojili později. Jedním z jejich důležitých úkolů je analyzovat 

jemnější strukturu interakcí mezi dosavadními a novými obyvateli příměstských 

sídel, vznikající napětí a konflikty s jejich strukturními a subjektivními 

příčinami, a přemýšlet, jakými cestami by bylo možné integraci sociálně 

heterogenních lokalit napomáhat. Diplomová práce Terezy Bezpalcové přináší 

v tomto směru cenné poznatky. Obec Nučice v zázemí Prahy, kterou si 

diplomantka jako objekt svého výzkumu zvolila, poskytla pro získání těchto 

poznatků výborný terén.  

V teoreticky převážně orientovaná první kapitole Suburbanizace (tento její 

název jak je uvedený v textu je poněkud odlišný od názvu ‚Proces 

suburbanizace‘ v Obsahu práce) autorka shrnuje a vysvětluje na základě 
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sociálně geografické  a sociologické literatury a realizovaných výzkumů, včetně 

zahraničních pramenů, pojmy vztahující se k suburbanizaci a připomíná její 

příčíny a projevy. Pozornost pak přesouvá k domácí scéně a shrnuje poznatky o 

suburbanizaci v ČR založené hlavně na sociálně geografických studiích. Více 

sociologicky, avšak opět hlavně na základě analýz provedených sociálními 

geografy, je orientován oddíl prezentující poznatky o  sociální struktuře obyvatel 

příměstských lokalit. Připomenut je i často v poslední době často citovaný 

urbanista Jan Gehl pokud jde o vliv fyzického prostoru sídel na sociální 

kontakty obyvatel. Explicite sociologicky orientované jsou zbývající dva oddíly 

teoretické kapitoly. První z nich pojednává o suburbanizaci jako projevu 

individualizované společnosti – odkazuje se zde na Z. Baumana, U. Becka R. 

Putnama, druhý o komunitě a sousedství v městském a suburbánním prostředí. 

Autorka připomíná známou typologii ‘community lost‘,community saved‘, 

‚community transformed‘ a také Chapinovu typologii interakčního chování 

v lokalitě. 

Relativně stručná je kapitola druhá Metodologie, kde autorka zdůvodňuje svou 

volbu případové studie jako metody výzkumu v Nučicích a popisuje zvolené 

výzkumné techniky. K těm patřily dotazníky (jednak osobně rozdané přímo 

vybraným respondentům v jejich domech, jednak dotazníky rozdávané náhodně 

vybraným osobám na veřejných místech obce), a polostrukturované rozhovory. 

Zjištovány byly sociodemografické charakteristiky staro- i novo-usedlíků, jejich 

ekonomický status operacionalizovaný podle Machonina a Tučka a integrační a 

komunitní aktivity obyvatel v rámci obce. Z textu diplomové práce není zcela 

zřejmé zda, resp. do jaké míry nebo v jakém smyslu lze informace zjišťované 

formou dotazníkového šetření občanů  a formou rozhovorů s nimi považovat za 

reprezentativní, a  pokud ano, do jaké míry, z hlediska jakých jejich 

charakteristik, a jakým způsobem bylo reprezentace dosaženo.  K těmto otázkám 

by se autorka měla při obhajobě vyjádřit.  

Hlavní meritorní empirické poznatky diplomové práce Terezy Bezpalcové jsou 

shrnuty v její třetí kapitole Případová studie obce Nučice, nepochybně 

nejzajímavější meritorní části práce. Čtenář se zde nejprve seznámí s kontextem 

- historií, prostorovou strukturou a infrastrukturou obce, s jejími občanskými 

organizacemi, s průběhem a důsledky procesu suburbanizace pro populační a 

fyzický růst obce, včetně jejich negativní složky. Zde se také nacházejí hlavní 

poznatky, které výzkum T. Bezpalcové přinesl. Autorka vymezuje obě klíčové 

polární kategorie – starousedlíky a novousedlíky - na základě jeji sebezařazení a 

získává cca po třiceti osobách v každé z obou kategorií. Komparováni jsou co do 

demografických znaků, struktury jejich domácností, rodinného stavu, vzdělání a 

zejména jejich souhrnného socioekonomického statusu (podle Machonina  a 

Tučka).  

Další oddíl případové studie rozebírá integrační a komunitní aktivity v obci 

z hlediska jejich účinnosti pro vzájemné poznávání a navazování vztahů mezi 
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staro- a novo-usedlíky. Přesto, že těchto příležitostí existuje celá řada, je pokrok 

integrace skromný a obě složky obyvatel obce zůstávají vůči sobě navzájem 

dosti uzavřené. Jak naznačují i jiné výzkumy, jsou i v Nučicích významnými 

místy navazování kontaktů místní mateřská a základní škola. Autorka sledovala 

i názory pokud jde o návštěvnost veřejných akcí v obci ze strany obou kategorií 

obyvatel, navazování přátelských vztahů mezi nimi a jejich vlastní hodnocení 

toho, jak spolu vycházejí. Novousedlíci viděli soužití obou skupin celkově 

pozitivněji než původní obyvatelé, kteří se ukázali být vůči „náplavě“ dosti 

netolerantní – zejména také proto, že noví obyvatelé rozrušují jejich tradiční 

způsob života a vnášejí do obce cizí atmosféru. Poslední odstavce práce se týkají 

místní politické participace obou kategorií obyvatel. 

Textovou část diplomovou práci uzavírá stručný souhrn nejdůležitějších 

poznatků, které přinesla. 

Závěrem 

Diplomová práce Bc. Terezy Bezpalcové je originální, svou tématikou a svými 

poznatky významné dílo, které doporučuji přijmout jako kvalifikaci pro udělení 

magisterského titulu. 

Autorka by při její obhajobě měla objasnit výše zmíněnou otázku týkající se 

reprezentativity výběrového souboru respondentů – starých  a nových obyvatel 

Nučic. 
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