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Bakalářská práce Jana Michny se věnuje v české geografii nově otevíranému tématu
studentského bydlení v nájemním sektoru vnitřního města. Hlavní cíl práce je jasně a
jednoduše stanoven: zjistit motivace studentů hledající dočasné bydlení ve vnitřním městě.
Silnou stránkou práce je kvalitně zpracovaná teoretická část, která diskutuje široké spektrum
zahraniční i domácí literatury a věnuje se konceptům vztahujících se k tématu práce. Rovněž
provedený empirický výzkum je na dobré úrovni. Text je logicky strukturován do jednotlivých
kapitol, je napsán čtivým jazykem a vhodně doplněn grafickými prvky. Práce představuje dobrý
vstup do dané problematiky, jejíž dílčí aspekty bude možné analyzovat v dalších pracích.
Předloženou bakalářskou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

V zastoupení RNDr. Jany Temelové, Ph.D.

V Praze 5. 9. 2012

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Adély Rathové

REVITALIZACE PRAŽSKÉHO SMÍCHOVA
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Bakalářská práce Lucie Svátkové se věnuje v geografii nově otevíranému tématu cohousingu.
Hlavní cíl práce je jasně stanoven: zmapovat současný stav tohoto nového typu bydlení a
srovnat ho se zahraničními zkušenostmi.
Samotné mapování pak autorka doplnila provedením jednoduché případové studie, v rámci
níž představila první cohousingový projekt v České republice. Během zpracování bakalářské
práce se autorka úspěšně vypořádala s dílčími problémy. V teoretické části dokázala, že umí
pracovat s českou i zahraniční odbornou literaturou. Práce je logicky strukturována do
jednotlivých kapitol a formálně i stylisticky na dobré úrovni. Při psaní práce autorka pracovala
samostatně, na některých částech práce je bohužel zřetelná časová tíseň, se kterou se
potýkala při jejím dokončování. Práce však představuje dobrý vstup do dané problematiky,
jejíž dílčí aspekty bude možné analyzovat v dalších pracích.
Přes některé nedostatky považuji předloženou bakalářskou práci za zdařilou a doporučuji ji
k obhajobě.
V zastoupení RNDr. Jany Temelové, Ph.D.
V Praze 5. 9. 2012
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Práce byla psána z většiny pod vedením dr. Jany Temelové, nemohu proto zcela zhodnotit
přístup autora k jejímu zpracování. V posledních týdnech zpracování však autor k práci
přistupoval zodpovědně a

