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Diplomová práce Petra Duška  je  zaměřena na  sídelní a  rezidenční preference mladých  lidí bydlících 

v jihovýchodním zázemí Prahy. Autor se věnuje především jejich spokojenosti se současným bydlením a 

budoucím migračním  plánům.  Získané  znalosti mají  sloužit  jako  podklad  ke  zhodnocení  rezidenční 

stability  v  suburbánních  obcích.  V  teoretické  rovině  autor  vychází  z  obecných  poznatků  o  vztahu 

životního  cyklu/fáze  a migrace  v metropolitních  regionech,  tj.  poukazuje  na  rozpor,  že mladí  lidé 

v suburbiu jsou v jedné životní fázi, ale prostředí, v němž bydlí, je primárně designované pro obyvatelstvo 

v  jiné  fázi  životního  cyklu.  V  empirické  rovině  pak  diplomová  práce  čerpá  primárně  ze  současných 

českých výzkumů. 

Samotná  práce  je  členěna  do  čtyř  částí.  V  první  části  je  diskutováno  teoretické  zázemí  zkoumané 

problematiky. Druhá část popisuje metodiku práce. Třetí část práce představuje vybraná statistická data, 

která slouží pro bližší charakteristiku populačního vývoje v zázemí Prahy. Klíčovou kapitolou  je čtvrtá 

část práce. Ta představuje sídelní a rezidenční preference mladých lidí1 bydlících v zázemí Prahy. Hlavní 

myšlenky práce jsou shrnuty v závěru.  

Po formální stránce je diplomová práce kvalitně zpracována, překlepů či pravopisných chyb je minimum, 

u  několika  grafů  chybí  popis  osy,  byť  je  odvoditelný  od  názvu  grafu. Mapové  a  grafické  prvky  jsou 

provedeny odpovídající formou. Informovaný souhlas pro respondenty není přiložen. 

 

Komentář k dílčím kapitolám práce: 

 

1) Cíle a hypotézy práce 

Cíle práce  jsou stanoveny poměrně obecně, ale považuji  je za realistické vzhledem k zaměření práce. 

Navazující výzkumné otázky rozvíjejí jednotlivé aspekty týkající se rezidenčních preferencí mladých lidí, 

především ve faktografické rovině. Zde je podle mého názoru rozpor mezi deskriptivně orientovanými 

otázkami práce (odpovídá na otázku: JAK?) a zvolenou metodou výzkumu – zakotvenou teorií (odpovídá 

na otázku: PROČ?) Učebnicová aplikace metody zakotvené teorie by měla, myslím, sledovat nejen to, co 

je v datech, ale také to, co je za nimi.  

 

2) Teoretický rámec práce 

Teoretické  zarámování  práce  představuje  rozsáhlý  (23  stran)  a  informovaný  vstup  do  sledované 

problematiky. Z  věcného úhlu pohledu  je  teoretický přehled  zaměřen na procesy  (suburbanizace) a 

                                                            
1 Vymezení kategorie „mladí lidé“ by se měl čtenář dozvědět hned v úvodu práce a než na straně 43 a 44. 



koncepty  (rezidenční  spokojenost,  rezidenční mobilita,  životní  cyklus/fáze),  které  autor  vnímá  jako 

klíčové  rámce pro  rezidenční mobilitu mladých  lidí v  zázemí Prahy. Diskuze  s  literaturou  je většinou 

vedena v obecné rovině, ve specifických případech je pak zaměřena na mladé lidi jakožto cílovou skupinu 

výzkumu  v  rámci  diplomové  práce  (Bylo  by  vhodnější  věnovat  migraci  mladých  lidí  samostatnou 

kapitolu).  Závěrečná  část  teoretického  přehledu  je  věnována  vysvětlení  základních  znaků  metody 

zakotvené teorie (grounded theory). 

Do podkapitoly zaměřené na rezidenční mobilitu by podle mého názoru bylo vhodné zahrnout i výzkumy 

zaměřující  se na dostupnost a dosažitelnost bydlení  (Lux, Sunega, apod.) Po přečtení kapitoly může 

čtenář získat dojem, že stěhování obyvatelstva probíhá v souladu s rezidenčními preferencemi a  fází 

životního cyklu bez ohledu na  to,  jaké mají  lidé  finanční prostředky pro stěhování, a  jak  funguje  trh 

z bydlením (Například není jasné, jestli respondenti platí za bydlení, popř. jestli mají vlastní příjem.). I 

když  autor  na  základě  diskutovaných  konceptů  (asi)  preferuje  voluntaristické  koncepty,  považuji  za 

vhodné je vyvažovat deterministickými koncepty, obzvlášť pokud se výzkum týká exponovaného území 

jako je zázemí Prahy. 

V  rámci úvodního přehledu  literatury  je využívána především  současná  česká geografická  literatura, 

která  je  doplněna  vybranými  klasickými  pracemi.  Současná  zahraniční  literatura  je  využita  pouze 

v  omezené  míře.  Z  práce  tak  není  zřejmé,  na  kolik  je  toto  téma  relevantní  /  aktuální  například 

v sousedních zemích. 

 

3) Metodika práce 

Kapitola metodika práce popisuje metody a postupy využité při zpracování diplomové práce. Jednotlivé 

použité metody  jsou poměrně správně popsány a vysvětleny, ale  jsou podle mého názoru nevhodně 

zkombinovány. V první části je to zpracování a analýza statistických dat vystihujících populační změnu 

v zázemí Prahy, k nimž nemám připomínky. V druhé  části  je  to  realizace  značného počtu  rozhovorů 

(N=51)  s komunikačními partnery v obcích ve  zvoleném  regionu  (transkripty nejsou přiloženy k DP). 

K využité metodice kvalitativní části výzkumu mám několik připomínek. Podle mého názoru diplomant 

aplikoval dobře řadu prvků metody zakotvené teorie, ale ne všechny důsledně. Práce tak dobře vystihuje 

cíle  a  nastavení  kvalitativního  výzkumu  formou  polo‐strukturovaných  rozhovorů  (vstupní  scénář 

rozhovorů není přiložen), ale nereflektuje o změnách těchto nástrojů v průběhu realizace výzkumu. Dále 

práce začíná dobře zvolením metody výběru respondentů, ale v průběhu realizace výzkumu nejde mimo 

tuto přednastavenou oblast  (metoda  sněhové  koule),  což by pravděpodobně měla. Obdobně práce 

zahrnuje  popis  sebereflexe  výzkumníka  na  základě  práce  v  terénu,  ale  už  se  nedozvíme,  jak  tuto 

sebereflexi  využil  v  dalším  postupu  výzkumu  (popis  slepých  cest).  Čtenáři  je  tak  výzkum metodou 

zakotvené  teorie  představen  formou  hypotéza  –  výsledek,  což  je  poněkud  překvapivé.  Chtěl  bych 

zdůraznit, že výše uvedené připomínky nejsou míněny jako kritika kvalit diplomové práce, ale jako zpětná 

vazba pro diplomanta, který si v rámci svého výzkumu vyzkoušel jednu z kvalitativních metod.  

Z hlediska způsobu provedení rozhovorů a jejich analýzy považuji za vhodné označovat metodu použitou 

v diplomové práci spíše jako obsahovou analýzu než jako zakotvenou teorii. Při analýze rozhovorů klade 

diplomant důraz na věcné pokrytí diskutovaných  témat, nikoli na vytváření konceptuálních vztahů a 

tvorbu zakotvené teorie. Provedená analýza tak podle mého názoru slouží jako přípravný výzkum pro 

možné navazující  výběrové  šetření na dané  téma  (triangulace  výsledků) než  jako  samostatně  stojící 

výzkum. Uvedená  poznámka  nijak  nesnižuje  hodnotu  provedených  rozhovorů,  pouze  poukazuje  na 

možný rozpor mezi deklarovanou a aplikovanou metodou práce. 



 

4) Analýza statistický dat 

Kapitola představuje přehled dostupných statistických dat popisujících populační změnu v zázemí Prahy, 

tzn.  v  okresech  Praha‐západ  a  Praha‐východ.  V  komentářích  ke  grafům  nejsou  opomenuty  změny 

metodiky  sběru dat, ke kterým došlo ve  sledovaném období, ale bylo by dobré doplnit  i hodnocení 

týkající se kvality analyzovaných dat (Registrují mladí lidé změnu bydliště?). Kapitola se věnuje migraci 

z a do obcí okresů Praha‐západ a Praha‐východ, ale nediskutuje podrobněji  směry migrace. Tj. není 

zřejmé, zda migrace mladých lidí ze suburbánní zóny směřuje centrifugálně či centripetálně. 

 

5) Rezidenční mobilita2 mladých lidí 

Tato kapitola prezentuje výsledky kvalitativní analýzy získaných rozhovorů s mladými lidmi. Představuje 

vlastní model  rezidenční mobility/stability  a  podrobněji  rozebírá  tři  klíčové oblasti,  které  rezidenční 

mobilitu/stability formují. Jedná se o následující oblasti: suburbium, mobilita, člověk (V podstatě je to 

místo, proces, aktér). Kapitola představuje detailní vhled do života mladých lidí v zázemí Prahy a jejich 

(nejen) rezidenčních preferencí. Při kritickém čtení představeného bohatého empirického materiálu se 

nabízí otázka, do jaké míry jde o tvorbu zakotvené teorie jako takové a do jaké míry jde o vhled do a‐

priori vymezených kategorií, které výzkumník získal v rámci přípravy na realizaci terénního výzkumu. 

Model rezidenční mobility považuji za užitečný výstup především jako vstup pro případné další výzkumy 

na  toto  téma.  Přehled  klíčových  kategorií  rezidenční mobility  včetně  jejich  vzájemné  provázanosti 

získaný u specifické skupiny  lidí  je určitě dobrým podkladem pro výběrové šetření, čímž by se mohlo 

dosáhnout  vhodné  triangulace  výsledků. Možná  by  bylo  vhodné  pro  větší  srozumitelnost  přesněji 

vymezit  vazby mezi  životním  cyklem,  fázemi  života  a  životním  stylem,  dále  zaměřit  se  při  analýze 

rozhovorů na „ověření“ některých deklarativních částí narativů, popřípadě zvolit hierarchizaci kategorií 

modelu  rezidenční mobility  podle  členských  kategorií  respondentů.  Považuji  za  škodu,  že  analýza 

rozsáhlého empirického materiálu téměř nevyužívá terminologie narativního či diskurzivního výzkumu, 

popřípadě  nekombinuje  více  kvalitativních  technik.  Tím  by  byl  v  duchu  metody  zakotvené  teorie 

umožněn nejen vhled do toho, co je v datech, ale také do toho, co je za daty. Typologie skupin mladých 

lidí prezentována na  závěr představuje nelogický krok  stranou od předchozí kvalitativní analýzy, kdy 

poskytuje přehled narativů tříděných podle matice otázek (1 ‐ chce se stěhovat, 2 ‐ může se stěhovat). 

To může být sice empiricky zajímavé, ale je to v rozporu s předchozí částí práce založené na premisách 

metody zakotvené teorie. 

 

6) Závěr 

Závěr práce je sumarizačního charakteru, diplomant shrnuje hlavní teze obsažené v předchozích částech 

práce a zdůrazňuje vybraná empirická zjištění. 

 

 

                                                            
2 Z kritérií pro výběr respondentů je zjevné, že se nikdo z nich neodstěhoval, tj. by bylo lepší mluvit o rezidenční 
stabilitě, či rezidenčních preferencích. 



 

Otázky pro diplomanta: 

‐ Jaký vliv na rezidenční stabilitu má migrace mladých lidí bydlících v zázemí Prahy ve srovnání s ostatními 

probíhajícími migračními a urbanizačními procesy? 

‐ Liší se migrace mladých lidí v zázemí Prahy od migrace mladých lidí obecně? V Česku? Jinde? 

‐ Proč byla zvolena metoda zakotvené teorie (grounded theory) jako hlavní metoda práce? 

‐ Reflektuje model rezidenční mobility členské kategorie respondentů nebo kategorie tazatele? 

‐ Jaká kategorie se ukázala nejpřekvapivější při tvorbě modelu rezidenční mobility? A proč? 

‐ Který typ kódování se ukázal jako nejvhodnější pro tuto analýzu? Proč? 

 

Souhrnné hodnocení: 

Diplomová  práce  Petra  Duška  je  založena  na  informovaném  vstupu  do  výzkumné  problematiky. 

Diplomant  aplikuje  v  odpovídajícím  rozsahu  metody  kvalitativního  a  kvantitativního  výzkumu  na 

zvoleném tématu a dochází k vlastním výsledkům a závěrům. Podle mého názoru splňuje diplomová 

práce formální a věcná kritéria kladená pro tento typ prací a tudíž ji jednoznačně doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnotit známkou 2. 

 

 

 

V Praze, dne                 RNDr. Martin Šimon, Ph.D. 


