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Cílem práce je, jak autor sám uvádí (s. 12), rozšířit poznání o uzavřených rezidenčních 
areálech a rezidenční separaci v Praze, zjistit, zda se v těchto uzavřených areálech izoluje 
sociálně silné obyvatelstvo a proč tyto areály vznikají. Práce nejprve sumarizuje základní 
terminologii a vytváří přehled výsledků zkoumání dané problematiky, diskutuje o možnostech 
překladu používaných termínů do češtiny, otevírá otázku vývoje rezidenční separace v čase a 
spojuje ji zejména s vývojem postindustriálního světa. Následně se soustřeďuje na vývoj 
sídelní separace v českých podmínkách a především v Praze, která je předmětem jeho 
vlastního výzkumu. Volba Prahy k tomuto účelu je logická pro množství a rozmanitost 
prostorově oddělených lokalit, na druhé straně se jedná o poněkud nepřehledný terén, který 
logicky nemůže být jednou prací vyčerpán.  

Z textu lze dovozovat, že se autor soustřeďuje na prostorovou separaci jako na volní, 
zamýšlený akt, jako vyústění rozhodovacího procesu majitelů bytu bydlet v prostorově 
separované lokalitě. Pro racionalitu tohoto pojetí hovoří, že se jedná zpravidla o novou, 
nedávno dokončenou bytovou zástavbu, přestože i zde lze u části obyvatel předpokládat 
dědictví, následování partnera, či rodičů nebo jiné okolnosti, které jedince nebo rodinu 
přivedly do bytu, který se nachází za střeženou branou s recepcí. Přesto by okolnostem, proč 
se zkoumané rodiny v prostorově separovaných lokalitách nachází, mohlo být věnováno více 
pozornosti již i z toho důvodu, že lokality jsou z velké části obývány cizinci. Do lokality se 
mohou stěhovat, protože zde bydlí již jiní cizinci, nebo proto, že jsou volné byty inzerovány 
nebo doporučovány na místech, s nimiž přijdou do kontaktu, a v jazycích, kterým rozumí.  

Na metodě výzkumu oceňuji kombinování kvantitativních a kvalitativních dat. Velice 
ilustrativní jsou zejména rozhovory s obyvateli rezidenčně segregovaných lokalit, 
s developery a dalšími odborníky. Sekvence rozhovorů jsou ilustrující i vysvětlující. Poněkud 
skeptičtější jsem k užití dat ze sčítání, protože se vážou k jiným prostorovým jednotkám než 
k rezidenčně segregovaným lokalitám. Autor si sice tuto skutečnost uvědomuje, přesto data ze 
sčítání hrají v autorových interpretacích relativně velkou váhu. Na druhé straně lze velmi 
ocenit sondy do historie jednotlivých vybraných rezidenčně separovaných areálů.  

V závěru práce se autor vrací k úvahám o nabídce a poptávce a k historii rezidenční separace. 
V jeho úvahách se až jednostranně opakuje, že hledá historické paralely s vývojem zejména 
v západní Evropě a že jejich existenci spojuje především s postmoderní společností. V této 
souvislosti mohlo být věnováno více pozornosti tomu, že poptávka po rezidenční separaci má 



dlouhodobou kontinuitu například v celé řadě zemí třetího světa. Pokud opomeneme 
muslimskou mahalu, která s rezidenční separací jednotlivých rodin, resp. velkorodin pracuje 
z náboženských důvodů, uplatňovala se rezidenční separace běžně v kastovních společnostech 
a v rasově segregovaném světě a praxe rezidenční separace byla běžně přejímána v britských 
koloniích, kde rezidenční separaci uplatňovala vzhledem k pocitu výrazné kulturní odlišnosti 
především britská koloniální správa. Rezidenčně separované bydlení je typické zejména pro 
indická města a dále pro africká města tam, kde se vyskytovaly britské kolonie. 
Charakteristická je například pro jihoafrická města, stejně tak jako pro města v bývalé severní 
Rhodesii. Pokud takový model bydlení v České republice preferují zejména cizinecké 
komunity, jak autor v práci ukazuje, lze též uvažovat o transferu obdobného modelu do zemí 
jejich původu stejně jako do jejich cílových destinací migrace. Pro tuto argumentaci by 
hovořil autorův poznatek, že prostorově separované bydlení nabízejí především developeři, 
kteří pocházejí mnohdy ze zahraničí, zatímco poptávka zejména u tuzemského zákazníka není 
velká. Pocit nejistoty a strachu by v tomto případě nevyplýval jen z kriminality, ale též 
z jinojazykové a jinokulturní společnosti, která obyvatele separované čtvrti obklopuje. 
V případě ruské klientely se pak může jednoduše jednat o snobství. Na druhé straně však ani 
bezpečnostní situaci, kterou autor textu akcentuje, nelze podceňovat. V antropologické 
literatuře existuje několik zajímavých studií, jak na kriminalitu obyvatelé měst reagují. Z této 
literatury vyplývá, že separační strategie mohou být mnohem pestřejší, než přeměny 
veřejného prostoru mezi několika stavbami v prostor přístupný pouze vybrané skupině osob.  

V práci se v souvislosti s cizineckými komunitami pracuje též s pojmem etnicita a etnická 
příslušnost. Vzhledem k tomu, že se etnická příslušnost v práci nezjišťuje, ale zjišťuje se 
pouze státní občanství, doporučuji s tímto pojmem nepracovat. Etnicita a státní občanství 
označují jiné typy sociální vazby. 

Závěrečné kapitoly práce jsou též věnovány shrnutí pozitiv a negativ prostorově separovaných 
areálů. Autor zde spíše hypoteticky naznačuje, že oddělené bydlení může evokovat pocit 
solidarity a sounáležitosti mezi obyvateli takových areálů a naopak fragmentaci a 
zdůrazňování sociálních rozdílů mezi městským obyvatelstvem jako celkem. Autor zde čerpá 
zejména z literatury ze zahraničí, kterou by však bylo v budoucnu vhodné doplnit o sondu 
z českých podmínek. Malá společenství si totiž často musí vytvářet vlastní pravidla soužití, 
aby v podmínkách uzavřenosti mohla efektivně koexistovat. Koncept back to back society 
Chrise Shora ukazuje, že pravidelné soužití rodin na uzavřeném prostoru nemusí být vždy 
jednoduché. 

Práce rozšiřuje poznatky o rezidenční segregaci sociálně silných vrstev v Praze. Prokazuje 
autorovu hlubokou znalost tohoto jevu, jeho kreativitu při přípravě a realizaci terénního 
výzkumu a erudici při interpretaci zjištěných skutečností. Jeho práce splňuje požadavky na 
dizertační práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

        Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 


