Oponentský posudek na bakalářskou práci Nely HRUŠKOVÉ
„Vliv suburbanizace na demografickou a sociální strukturu a sociální klima
v suburbiích Mladé Boleslavi“
PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
V předložené bakalářské práci se Nela Hrušková zaměřila na analýzu proměny demografické
a sociální struktury a sociálního klimatu v suburbiích Mladé Boleslavi v důsledku probíhající
rezidenční suburbanizace. Autorka práce zvolila velmi aktuální téma s ohledem na současný
vývoj procesu suburbanizace a její důsledky.
Struktura práce je zpracována logicky, jednotlivé části na sebe navazují a jsou vzájemně
provázány. V úvodu autorka popisuje strukturu práce a šest hlavních cílů práce, které dále
v textu diskutuje. Pro lepší přehlednost by bylo vhodné formulovat hlavní cíle i do
konkrétních výzkumných otázek. Druhá kapitola se věnuje teoretickému úvodu do
problematiky, objasnění základních pojmů a představení rozdílů ve vývoji suburbanizace
v Česku a ve světě. Publikace i odborné články jsou zvoleny zdařile s ohledem na praktickou
část výzkumu. Stálo by za to provést důkladnější diskuzi s literaturou.
Pečlivě je zpracována metodika a zdroje dat, kterou autorka rozděluje na dvě části. První se
zabývá použitými statistickými daty, včetně změn v jejich vymezení a kvantitativní analýzou
demografického vývoje obyvatel z hlediska počtu obyvatel, jejich věkové a vzdělanostní
struktury. Druhá část se zabývá dotazníkovým šetřením, které autorka provedla ve 23
vybraných obcích. V této části bych ocenila bližší specifikaci a vymezení vybraných
suburbánních lokalit a zdůvodnění jejich výběru, která se ale nalézá v kapitole 5.
Vedle představení města Mladá Boleslav autorka ve čtvrté kapitole nastiňuje možný vliv
automobilky Škoda na stěhování obyvatel do zázemí města Mladé Boleslavi. Tuto kapitolu
považuji za velice zdařilou a zajímavou a určitě by si zasloužila podrobnější rozpracování
např. v diplomové práci.
Stěžejní kapitolou práce je pátá kapitola, která se zaměřuje na dopady rezidenční
suburbanizace na sledované lokality. Součástí kapitoly je vymezení a základní charakteristiky
suburbánních lokalit. Změny v populační velikosti obcí jsou zachyceny pomocí indexu změny
počtu obyvatel a jednotlivých přírůstků obyvatelstva v suburbánních obcích.
Autorka se také zabývá intenzitou bytové výstavby v suburbánních oblastech v porovnání
s Mladou Boleslaví, která se vyznačuje výrazně kolísavými tendencemi. Výsledky
dotazníkového šetření mezi starosty obcí jsou také součástí této kapitoly. Zde oceňuji, že
autorka provedla dotazníkové šetření s nejvyššími představiteli obcí s velmi vysokou
návratností dotazníků. Zajímavé by bylo porovnání odpovědí starostů, případně zástupců
starostů s odpověďmi samotných rezidentů, ač již starousedlíků či novousedlíků, zda se jejich
názory shodují či nikoliv.
Práce splňuje veškeré hlavní požadavky na bakalářskou práci, kapitoly jsou správně
strukturovány, nechybí základní teoretický vhled do problematiky, kvalitně je zpracována
metodika práce a i výsledky práce jsou zajímavé. Rovněž velice oceňuji kvalitně zpracovány
tabulky a grafy v práci. Citace v práci jsou také v pořádku. Autorka prokázala, že si
s napsáním vědecké práce umí poradit.

Otázky k obhajobě:
Probíhala výstavba developerských projektů či převažovala v suburbánních oblastech
individuální výstavba. Jsou migrační vlny navázány na dokončení developerských projektů?
Co si myslíte, že by se stalo, kdyby automobilka Škoda odešla do ciziny?
V čem konkrétně by se měli inspirovat starostové sledovaných obcí?
Práci doporučuji k obhajobě.
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