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Předložená bakalářská práce Jana Sýkory se zabývá výzkumem sociálního prostředí v pražských 
Holešovicích. K tématu tak autor podle mého názoru zvolil vhodně pasující proměňující se lokalitu.  

Teoretické zarámování práce je řazeno logicky, v první řadě se zaměřuje na vývoj sociálně prostorové 
struktury města, kde klade důraz na specifický vývoj Prahy a procesy spojené s vývojem vnitřního města. 
Zde bych měla drobnou výhradu k podnadpisu „Procesy ovlivňující vývoj současných měst“. Text se 
následně soustředí na primárně postsocialistická města, případně města „západního vyspělého světa“, čímž 
nezahrnuje plně všechna současná města a podnadpis je proto mírně zavádějící. Druhá část teoretického 
zarámování se soustředí na sociální vztahy v městském prostředí, úžeji se zaměřuje na lokální komunity, 
sociální klima a denní rytmus. Právě koncept denního rytmu mohl být v práci zmíněn podrobněji, váže se 
nejen přímo na třetí výzkumnou otázku, ale zároveň je i podstatný pro pochopení fungování lokality. 

Autor v práci využívá kombinaci metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Pro účely bakalářské 
práce považuji kombinaci metod za dobře zvolenou, vzájemně se doplňující. V práci je solidně zdůvodněn 
(či podrobněji rozveden) jak výběr ukazatelů pro analýzu sociálně prostorové struktury, tak kategorie 
sociálního statusu či kvality prostředí. Drobnou poznámku mám k práci s daty za národnost. Autor sám 
upozorňuje, že u značné části obyvatel se nepodařilo zjistit národnost, ale zároveň s tímto zjištěním již dále 
nepracuje. Nebyly některé ZSJ v tomto ohledu specifické? Např. vyšším podílem osob s neuvedenou 
národností, což by ovlivnilo výsledky?  

Kapitola představující výsledky analýz sociálně prostorové struktury neobsahuje pouze základní zjištění, ale 
text je dobře propojen s teoretickou částí, zjištěními z jiných šetření a autor výsledky sám komentuje 
a hledá souvislosti. Výtku bych měla k obrázkům (č. 3, 4 a 5), u kterých jsou využity obdobné barevné škály 
pro všechny roky, ač se v jednotlivých letech intervaly neshodují. Což je mírně zavádějící. Chápu, že 
v některých případech se data ani nepřekrývala, ale šlo by řešit např. využitím různých barev alespoň pro 
zdůraznění odlišnosti (a neporovnatelnosti) intervalů. Zjištění z analýz jsou doplněna, respektive ověřována 
pomocí terénního šetření a nezúčastněného pozorování ve vybraných lokalitách. Zde bych měla na autora 
několik otázek. Z textu mi nebylo zcela jasné, jak probíhalo nezúčastněné pozorování lidí ve vybraných 
lokalitách. Byli zaznamenáni všichni, kteří prošli určitým bodem, nebo určitým územím? Nenarazil jste při 
pozorování na problémy s rozlišením některých kategorií (ať už z hlediska věku či statusu)? Nezvažoval jste 
i rozlišení podle pohlaví? V práci je zmíněno metodické omezení vyplývající z hodnocení sociálního statusu 
pouze podle fyzického vzhledu. Jak jinak byste hodnotil sociální status? Obecně při zpětném pohledu, 
použil byste stejné metody? Jak byste je případně zúžil, rozšířil či změnil?  

Dílčí shrnutí i samotný závěr dobře sumarizuje podstatné poznatky práce, včetně zhodnocení přínosů 
i potenciálu dalšího výzkumu v budoucnu. Ráda bych zdůraznila, že bakalářská práce působí velmi 
kompaktně a provázaně, je napsaná zároveň velmi čtivě i dostatečně odborně. Rovněž formální úprava 
a grafické prvky jsou na velmi dobré úrovni. Až na pár drobných stylistických nepřesností či překlepů je 
prakticky bez chyb. 

Práci rozhodně považuji za zdařilou a doporučuji ji k úspěšné obhajobě. 
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