
Oponentský posudek na diplomovou práci Terezy Vlasákové Bydlení v okolí severo-jižní magistrály: 

Život v sousedství městské dopravní tepny – empirická sonda 

 

Autorka ve své práci, kterou představuje jako převážně empirickou, přibližuje život a postoje obyvatel 

žijících v širším okolí pražského Pankráce. I když je práce převážně empirické povahy, obsahuje velmi 

dobře zpracovaný teoretický úvod a historické představení lokality. Přínosné je představení myšlenek 

Norberg-Schulze. Obě tyto části jsou zajisté relevantní, ale bylo by lépe propojit je jasněji s empirickou 

sondou. Zejména v závěru toto propojení chybí. Pokud jde o logickou strukturu, stylistiku a práci 

s odbornými zdroji, text je na vysoké úrovni. Snad jen, že čeština vidí rozdíl v 4% a 4 % (čtyřprocentní a 

čtyři procenta). Je třeba uznat, že autorka se stejným přehledem a pečlivostí pojednává historicko-

teoretické části i empirickou sondu. Směr k aplikaci této práce při plánování tohoto nejednoduchého 

městského prostoru je chvályhodný. 

Empirickou sondu považuji za dobře navrženou a v rámci možností autorky i uspokojivě zpracovanou. 

Škoda je poměrně nízká návratnost, ale z průběhu dotazování je jasné, že autorka vyčerpala všechny 

možnosti. Data jsou této nevýhodě úměrně interpretována. Dotazník je dobře zpracovaný, škoda jen, že 

se více nezaměřuje na to, jak sami respondenti lokalitu užívají. Jejich postoje by mohly být lépe 

porovnány s jejich zvyky (například způsob dojíždění za prací). Zajímavé by také bylo, konfrontovat 

respondenty přímo s návrhy ateliéru K2, které autorka pečlivě a v dobré kvalitě učinila částí příloh. To by 

jistě byla i dobrá zpětná vazba pro ateliér. 

Cíle práce považuji za naplněné, k prezentaci a interpretaci dat nemám výhrad. Připomínky drobnějšího 

rázu mám k několika tvrzením: 

- (s. 10) autorka tvrdí, že Tonniesova dichotomie „je v podstatě aplikovatelná na rozdíl město-

venkov“. To se domnívám by nebylo lehké doložit přímo u autora, a to také z toho důvodu, že 

svou dichotomii chápal jako „kategorie čisté sociologie“, tedy spíše pojmy, nežli koreláty sociální 

reality. Uznávám ale, že je to složitější interpretační problém a v práci není meritorní. 

- Na s.13 je sir Peter Hall zařazen mezi americké sociology, jde však o britského sociálního 

geografa/urbanistu; 

- Autorka v textu (s. 30) zmiňuje a oceňuje práci Markéty Braun-Kohlové o městské dopravě, 

otázkou je proč o ní blíže nepojedná; 

- Celá první část by zasloužila jasné shrnutí a vztažení k tématu, aby byla dobře propojena 

s empirickou čístí (s. 34); 

- Na s. 41 autorka píše o rizicích velkokapacitních business objektů pro lokalitu, to by ale bylo 

dobré doložit či argumentovat, takto nelze zhodnotit na čem je odhad rizik založen; 

- Obdobně (s. 45), je-li řeč o „intenzivnější kritice“ vysokokapacitní komunikace, bylo by dobré to 

nějakým způsob doložit či ilustrovat. 



- V práci mohlo být o trochu více pojednáno o přínosu dvou kvalitativních rozhovorů pro design 

výzkumu a dotazníku, spojitost není dostatečně zřejmá; 

- Na s. 57 vysvětluje autorka praktické důvody sloučení respondentů se ZŠ a SŠ bez maturity, 

nemohlo to výsledky ovlivnit? Jaká je logika tohoto sloučení? 

- Není mi jasný sloupec skóre v tab. 3.5. – jde o průměr? 

- Na s. 69 autorka píše, že spokojenost s bydlením překvapivě nesouvisela se socio-ekonomickým 

statusem respondentů . Proč by měla? 

Výše zmíněné otázky však nejsou meritorního rázu a mohou sloužit spíše k diskusi během obhajoby. Práci 

doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením výborně. 
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