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V	předložené	bakalářské	práci	se	Marie	Horňáková	věnuje	aktuálnímu	tématu	sociálních	
nerovností	 zasazených do	 kontextu	 post-suburbanizace	 na	 příkladu	 indonéského	
hlavního	 města,	 Jakarty. V práci	 je	 hodnocena	 metropolitní	 oblast	 Jakarty,	 kde	 je	
pozornost	 věnována	 porovnání	 centrální	 části	 města	 a	 suburbií	 resp.	 post-suburbií.
Autorka	 si	 zajímavě	 zvolila	 výzkumnou lokalitu,	 v	 které	 se	 tyto	 procesy	 projevují	
v posledních	letech	a	aktuálnost	tématu	v ní	nabývá	větších	rozměrů.	

Struktura	práce	je	zpracována	logicky,	jednotlivé	části	na	sebe	navazují	a	jsou	vzájemně
provázány.	 V	 úvodu	 autorka	 vysvětluje	 důvody	 výběru	 tématu	 a	 samotného	 regionu.	
Dále	 v	 úvodu	 také	 představuje strukturu	 práce,	 cíl	 práce,	 očekávání	 a	 tři	 výzkumné	
otázky,	které	dále v	textu	diskutuje.	Cíl	práce	ale	není	jasně	definovaný.	

Následující	dvě	kapitoly	jsou	věnovány	teoretickému	zasazení	práce a	vysvětlení	
pojmů	 vztahujících	 se	 k postmodernímu	 urbanismu,	 suburbanizaci	 a	 přechodu	 k post-
suburbanizaci.	 Publikace	 a	 články	 jsou	 vhodně	 vybrány	 k tématu	 práce,	 čemuž	 také	
odpovídá	minimum	českých	zdrojů.

Ve	 čtvrté	 kapitole	 autorka	 představuje	 metodiku	 práce	 – použitá	 data	
a hodnocené	 indikátory. V následující kapitole autorka	 hodnotí	 zvolené	 indikátory	
a zasazuje	sociální	nerovnosti	v metropolitní	oblasti	Jakarty	do	historického	kontextu od	
dob	kolonialismu. Styl	výzkumu,	resp.	metody	výzkumu	(rešerše	literatury	a	hodnocení	
omezeného	 počtu	 indikátorů)	 jsou	 netradičně	 zvoleny,	 ale	 nejspíše	 odpovídají	
zvolenému tématu.

Po	představení	historického	kontextu	následuje	stěžejní	kapitola práce	věnovaná
představení	 výsledků	 práce	 a	 samotnému	 tématu	 sociálního	 vyčleňování.	 Všechny	
kapitoly	přispívají	k odpovězení stanovených	výzkumných otázek	a	v práci	se	neobjevují	
zbytečné	informace.	V závěru	práce	jsou	pak	představeny	odpovědi	na	výzkumné	otázky	
a	diskutováno očekávání práce.

V	 bakalářské	 práci	 se	 objevují	 drobné	 formální	 chyby	 (např.	 překlepy,	 nová	 kapitola	
nezačíná	na	nové	stránce,	různé	používání	pomlčky	a	rozdělovníku,	 tři	 jednopísmenné	
předložky	za	sebou),	které	výrazně	nesnižují	kvalitu	práce.		

Na	straně	46 jsou	ale	uvedeny	špatně	odkazy	na	grafy.	Autorka	nejspíše	přidala
jeden	graf,	ale	v textu	již	tuto	změnu nezohlednila. Dále	u obrázku	č. 2	není	uveden zdroj.

V práci	se	někdy	objevují	dlouhé	odstavce (str.	26),	věnující	se	několika	tématům.	
Doporučila	bych	více	text	strukturovat,	tím	se	některé pasáže	stanou	přehlednými.	Ještě
bych	doporučila	dodržovat	jednotnou	terminologii	v celé	práci.

Citace	objevující	se	v	práci	jsou	v pořádku.	Pouze	bych	upozornila,	že	je	vhodnější	
citovat	 přímo	 autora	 hesla	 z The	Dictionary	 of	Human	Geography	 než	 celou publikaci.
V seznamu	literatury	 jsou	pak	u	dvou	publikací	(LEAF 1994,	FIRMAN	2014)	nefunkční
odkazy,	ale	předpokládám,	že	v době	stažení	byly	odkazy	aktivní.

Bakalářská	 práce	Marie	Horňákové	 splňuje	 požadavky	 na	 tento	 typ	 kvalifikační	 práce.	
V práci	 je	 dodržena	 jasná	 a	 logická	 struktura.	 Vysvětlení	 daných	 konceptů	 a	 rešerše



literatury	v kombinaci	s metodikou	je	kvalitně	zpracováno	a	vyúsťuje ve	výsledky	práce,	
které	 jsou	 představeny	 v závěru. Celkově	 práce	 působí kvalitně.	 Autorka	 touto	 prací	
dokázala,	že	si s	napsáním	vědecké	práce	umí	poradit.

Otázky	k	obhajobě:
 Je	 možné	 závěry	 práce	 generalizovat	 – resp.	 dají	 se	 poznatky	 využít	 i	 v jiných	

případech?
 Je	 možné	 v případě	 Jakarty	 a	 jejího	 metropolitního	 regionu	 využití	 některých	

zkušeností	se	suburbanizací	z Evropy	či	USA?

Práci	doporučuji	k	obhajobě.
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