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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: David Platil 

Název práce: Z města na venkov: Analýza dopadů suburbanizace v kontextu středočeské 

vesnice 

 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc 

Oponent/tka: Mgr. Petra A. Beránková 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 
David Platil si pro svou bakalářskou práci vybral téma suburbanizace a vnímání jejích dopadů na život 

v nejmenované středočeské vesnici (se smyšleným názvem Outlonín). V etnografické studii se zaměřuje 

na vztah lidí k místu, význam domova a očekávání spojená se stěhováním. Zároveň si klade za cíl 

postihnout procesy vytváření místní komunity a místní společenský život (včetně udržování místních 

tradic). Svůj hlavní výzkumný cíl formuluje takto: „pochopit a interpretovat dopady suburbanizace 

na život v malé vesnici, která se v posledních dvaceti letech výrazně proměnila v důsledku přílivu 

nových obyvatel“ (str. 3). 

 Dále si autor klade za cíl „zachytit postupnou proměnu vesnice především z hlediska 

sociálních vztahů a vazeb v posledních přibližně pětadvaceti letech, kterou suburbanizační trend 

významně ovlivnil.“ (str. 18). Takový cíl lze označit za přehnaně ambiciózní, protože k zachycení 

postupné proměny v práci nedochází; je situovaná do krátkého časového úseku sběru dat. 

 

 V návaznosti na stanovené cíle autor zformuloval čtyři výzkumné otázky: 

1. Do jaké míry a na základě čeho jsou obyvatelé provázáni s místem bydliště? (sociální 

vztahy, kulturní vyžití, ekonomické vztahy apod.) 

2. Co pro ně jejich bydliště znamená a jak to souvisí se sociální změnou? 

3. Jak probíhá sociální interakce mezi místními a jak je utvářena místní komunita? Existuje zde 

vůbec něco jako obecní komunita? 

4. Jak je vnímán fenomén suburbanizace? 

 

Na poměry bakalářské práce jde o velký počet otázek a práce se tak stává tematicky poněkud 

přetížena. Více by jí slušelo tematické zúžení. Co se týče závěrů práce, za pozornost stojí poznatek, 

že u vnímání domova převládá pojetí domova jako konkrétního prostoru, nikoliv domova jako 

komunity, což autor interpretuje jako důsledek modernizačních procesů, kdy vzrůstá důležitost 

slabých nadlokálních vazeb na úkor komunitních vazeb (str. 65). V závěru autor uvádí, že je toho 

názoru, že „suburbanizace nemusí mít vždy pouze negativní dopady na malé obce, ale pokud se 
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zastupitelstvo snaží čelit problémům a naopak využívat dostupná pozitiva, může jí tento fenomén 

naopak v dlouhodobém měřítku prospět, jako je tomu v případě Outlonína“ (str. 65). Mezi pozitivy 

suburbanizace uvádí zlepšení kulturního a společenského života i infrastruktury či vznik veřejně 

prospěšných staveb. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autor vychází zhruba ze čtyřiceti zdrojů, což je pro bakalářskou práci více než dostačující. Část 

citovaných zdrojů je psaná anglicky. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 
Autor volí výzkumnou formu etnografické případové studie. Jako čtenářce mi však nebylo moc jasné, 

proč je oním vybraným případem zrovna Outlonín. Za poměrně problematický považuji také výběr 

informátorů (9), který probíhal „náhodně nebo metodou „snowball sampling“, tedy skrze známosti 

v lokalitě“ (str. 27). Vzhledem ke skutečnosti, že autor v dané lokalitě bydlí, očekávala bych méně 

osobní přístup k výběru informantů, třeba s přihlédnutím k genderové a věkové vyváženosti. U přehledu 

informantů jsem navíc postrádala informaci o věku. Jedním z klíčových informátorů byl starosta obce. 

Jeho výpovědi jakožto jediného politika ve vzorku zajisté ovlivnily závěry práce. Práci tak chyběl 

kritický protihlas v podobě politického konkurenta stávajícího starosty. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Argumentace je místy vágní a nejasná.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Po formální stránce je práce v pořádku. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Mnohé části práce vyznívají spíše jako deníček výzkumníka, než jako akademická práce. Autor 

například uvádí: „suburbanizace je jedno z témat, které mě vždy zajímalo a to především ze dvou 

důvodů. Za prvé jsem vždy dílem tíhnul k urbanismu, k architektuře a obecně k pohledům na vytváření 

veřejného prostoru. Upřímně jsem vždy obdivoval kvalitní urbanismus a veřejné prostory, jejichž 

přítomnost je v rámci suburbií minimálně v některých lokalitách zpochybnitelná.“ (str. 29).  
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

• V práci uvádíte, že pro vás bylo výhodou, že v dané lokalitě bydlíte. Skutečně šlo o výhodu? 

Nebyla potřeba zreflektovat vlastní pozici spíše přítěží? 

• V závěru píšete, že se místnímu zastupitelstvu „podařilo využít naplno výhod plynoucích ze 

suburbanizačního trendu“ (str. 63). Dá se na základě vašich poznatků formulovat nějaké 

doporučení pro obdobná města? 

 

Celkové hodnocení práce:  

 

Práce splňuje základní požadavky na bakalářskou práci. S ohledem na výše zmíněné připomínky 

doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“. 
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