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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Oceňuji velké množství grafických prvků, které vhodně doplňují argumentaci a zvyšují informační 

hodnotu práce. Některé grafické prvky jsou hůře čitelné – mohly by být větší nebo ve vyšší kvalitě. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce, který je jasně uveden v úvodu, je zjistit, jaká městská bytová politika byla uplatňována 

v Písku po roce 1989, a zda měla vliv na rezidenční diferenciaci a segregaci. Tento hlavní cíl je dále 

specifikován třemi výzkumnými otázkami, které se zaměřují na záměry městských bytových politik a 

jejich realizaci, vlivu těchto aktivit na proměnu města v kontextu dalších procesů a dále na lokality 

nejvýznamnějších proměn vyvolaných městskými bytovými politikami (se zaměřením na 

vyhodnocení, zda vznikly segregované lokality). Cíl práce je přiměřený a dosažitelný, je vhodně 

ukotven v literatuře zaměřené jak na transformace měst a jejich sociálních prostorových struktur, 

tak na bydlení a bytové politiky. Práce navíc vhodným způsobem propojuje více geografických 

řádovostních úrovní – od představení bytových politik na národní úrovni postupuje přes analýzu 

bytových politik realizovaných na městské úrovni až po úroveň lokalit, které byly těmito politikami 

nejvýrazněji ovlivněny.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce využívá českou i zahraniční literaturu zaměřenou obecně na post-socialistické transformace 

měst, bydlení, bytovou politiku a rezidenční segregaci. Práce s literaturou je korektní. Koncept 

vícenásobných transformací je využit k logické strukturaci práce. Literatura je také využita 

v analytické části práce a promítá se i do závěrů. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 
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Zvolené cíle práce vyžadují kombinaci výzkumných metod (analýza dokumentů, kvantitativní analýza 

dat, rozhovory), které autorka zvládla a vhodně kombinovala, což umožnilo vzájemně potvrzovat  i 

konfrontovat zjištění získaná různými metodami. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce detailně představuje bytové politiky města Písku v uplynulých více než 20 

letech, její cíle a výsledky. Zároveň se detailně věnuje jednotlivým částem města a jejich proměnám. 

Slabinou této části práce je velké množství faktografických údajů, které jsou využity pro 

dokumentaci proměn jednotlivých částí města. Hlavní zjištění a shrnutí podstatných informací je 

provedeno až v závěrečné části. 

Jako velmi cennou hodnotím část zaměřenou na vyhodnocení dopadů bytových politik na rezidenční 

segregaci, kde autorka s využitím literatury a statistických dat polemizuje s označováním sídliště 

Portyč jako příkladu segregace. V této části nesouhlasím s používáním termínu „nepřizpůsobivé 

obyvatelstvo“, protože se nejedná o analytický termín. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou představeny zejména v kapitole 6, která hodnotí, zda byly naplněny cíle bytové 

politiky města, a v kapitole 7, která shrnuje celkové závěry. Zejména kapitola 7 je vhodně 

formulována a představuje zdařilou interpretaci proměn města, vlivů bytové politiky na tyto 

proměny a typy lokalit, které v důsledku bytové politiky vznikly. Snad jen polemika s náhledem 

místních institucí na sídliště Portyč jako segregovanou lokalitu mohla být důkladnější. Cíle práce tedy 

byly naplněny.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Autorka prokázala schopnost práce s literaturou, aplikace více výzkumných metod i kritického 

vyhodnocování výsledků. Práce jednoznačně splňuje nároky kladené na tento typ prací, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Diskuze termínu „nepřizpůsobivé obyvatelstvo“ a analyticky vhodnější způsoby označení těchto 

osob. 
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