Oponentský posudek na bakalářskou práci Jana MICHNY
„Bydlení studentů vysokých škol ve vnitřním městě Prahy“
PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
V předložené bakalářské práci se Jan Michna zaměřil na analýzu a objasnění důvodů
stěhování studentů vysokých škol do bytu ve vnitřním městě a jejich další výhled do
budoucna z hlediska stěhování. Autor práce zvolila velmi zajímavé a poměrně aktuální téma
s ohledem na nárůst počtu vysokoškolských studentů v Praze za posledních deset let.
Struktura práce je zpracována logicky, jednotlivé části na sebe navazují a jsou vzájemně
provázány. V úvodu autor stručně popisuje vývoj prostorové a sídelní struktury postsocialistických měst, strukturu práce a hlavní cíl práce, včetně tří výzkumných otázek, které
dále v práci diskutuje. Následující tři kapitoly se věnují teoretickému úvodu do problematiky
studentifikace, studentského bydlení a jeho trendy a přestavení vnitřního města Prahy, včetně
objasnění základních pojmů. Publikace i odborné články jsou zvoleny zdařile s ohledem na
empirickou část výzkumu.
Metodika je zpracována poměrně pečlivě s ohledem na typ provedeného kvalitativního
výzkumu. Byly provedeny polo-strukturované rozhovory s dvaceti respondenty - studenty
vysokých škol. Pro analýzu rozhovorů využil autor metodu zakotvené teorie, kterou ale
vysvětluje pouze v jednom delším odstavci. Tato část metodiky by si zasloužila podrobnější
diskuzi.
Stěžejní částí práce je šestá kapitola, ve které se autor zabývá empirickou částí výzkumu. V
pěti podkapitolách popisuje studentské bydlení respondentů na základě získaných dat z
rozhovorů. Autor celou kapitolu vhodně prokládá citacemi z rozhovorů, které text značně
oživují. Za zdařilé lze považovat vytvoření typologie studentského stěhování. Podobně si
autor dobře poradil s faktory, které ovlivňují výběr bytu ve vnitřním městě.
Práce splňuje veškeré hlavní požadavky na bakalářskou práci, kapitoly jsou správně
strukturovány, nechybí základní teoretický vhled do problematiky, přiměřeně bakalářské práci
je zpracována i metodika. Výsledky práce sice nejsou překvapivé, ale jsou zdařile
prezentovány. Do budoucna by mohlo být zajímavé zjistit, zda má typ studentského bydlení
vliv na studijní výsledky.
Velice oceňuji i kvalitně zpracované tabulky a grafy. V práci se občas objeví překlepy a
někdy by bylo lepší používat kratší odstavce. Citace v práci jsou v pořádku. Autor prokázal,
že si s napsáním vědecké práce umí poradit.
Otázky k obhajobě:
Jak autor hodnotí proces studentifikace - jako pozitivní či negativní proces? A lze označit
některou pražskou čtvrť jako ohroženou tímto jevem?
Jaký bude podle Vás další trend ve studentském bydlení - nehrozí kolejím postupný zánik,
když si studenti mohou za stejné peníze pronajmout luxusní byt v centru Prahy?
Autor v závěru zmiňuje, že použití polo-strukturovaných rozhovorů odkrylo zajímavá témata,
která by analýzou kvantitativních dat nezískal - o jaká témata se jedná? A jakou kvantitativní
metodu by v případě dalšího výzkumu zvolil?

Práci doporučuji k obhajobě.
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