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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy 

Autor práce:  Jiří-Jakub Zevl 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

V teoretické rovině je cílem práce na příkladu Pražského městského regionu definovat a analyzovat 

formy a specifika urban sprawl v postsocialistickém městě. Autor si však klade i další velmi zajímavé 

cíle v rámci metodiky výzkumu i vlastního empirického výzkumu. Porovnává a kriticky hodnotí 

metody měření urban sprawl a analyzuje, které jsou nejvhodnější pro zjištění jeho specifik právě 

v případě Pražského městského regionu. Empiricky zaměřená část práce cílí na prokázání, 

dokumentaci a vysvětlení změn v morfologii sídel v zázemí města Prahy, které proběhly po roce 

1989, a to na více měřítkových úrovních (městský region i vybrané lokality – obce Modletice a 

Ohrobec). Stanovení takových cílů, jejich kombinace, definování a s nimi spojené, dobře promyšlené 

výzkumné otázky a hypotézy jsou na poměry bakalářské práce velmi nadstandardní! Co se týče 

relevantnosti tématu i jeho zpracování, práce navazuje na tradici výzkumů geografie města v rámci 

albertovské geografie a je pro ni velmi přínosná. 

 

Práce s literaturou 

Práce s literaturou i šíře jejího seznamu, tvořící teoretický základ práce a sloužící ke stanovení 

hypotéz, jsou velice kvalitní, přesahující svým objemem i využitím rámec bakalářské práce. Oceňuji 

především, jak autor účelně kombinuje poznatky z rešerše literatury, jak vybrané zdroje výborně 

porovnává a kriticky hodnotí jak z obecného pohledu výzkumů v tématu, tak i vzhledem k vlastnímu 

použití v empirické části práce. 

 

Metodika práce 

Kritické hodnocení několika v tématu využívaných výzkumných metod a operacionalizace jejich částí 

i výběr pro nejvhodnější využití na příkladu Pražského městského regionu jsou silnou stránkou práce. 

Autor velmi dobře promýšlí metodiku práce i s ohledem na kvalitu a dostupnost dat. 

 

Analytická část práce 

Za analytickou se dá považovat, kromě samotného vlastního empirického výzkumu, i výše 

zmiňovaná kritická analýza metod a jejich dobře argumentovaný výběr a kombinace pro specifické 

podmínky Pražského městského regionu. Všechny dílčí analýzy mají vysokou úroveň provedení. 

Autor zároveň velmi detailně a kvalitně diskutuje, vysvětluje a interpretuje dosažené výsledky. 

 

Závěry práce 
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Předložená práce na základě dobře zvolených metod, jejich kvalitní aplikace i výborné interpretace 

výsledků dokumentuje specifika a paradoxy suburbánních procesů v Pražském městském regionu. 

Autor věcně odpovídá na stanovené výzkumné otázky. Závěry zasazuje do širšího kontextu, dokáže o 

nich přemýšlet „komplexně“. Zároveň nachází i mnoho dalších „bílých míst“, která by byla v rámci 

tématu třeba detailněji řešit. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Ze stylistického i formálního hlediska práce dosahuje vysoké úrovně. Objevuje se v ní minimum 

gramatických, syntaktických i stylistických nedostatků (jedná se pouze o „překlepy“). Práce je, 

vzhledem k náročnosti stanovených cílů, věcná a výstižná. Žádná část není nadbytečná, práce je 

proto rozsahem přiměřená. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Předložená práce je celkově vhodně koncipovaná. Velmi přínosnou je zmiňovaná kritická analýza 

metod i promyšlené vytvoření vlastního metodického aparátu s ohledem na specifika zájmového 

území (zájmových území). Teoretická, metodická i empirická část jsou velmi dobře provázány. Autor 

prokazuje, že dokáže přemýšlet v širokém „komplexně-geografickém“ kontextu, na problematiku 

nahlíží z mnoha úhlů pohledu. Funkčně využívá poznatky z odborných prací napříč sociální i fyzickou 

geografií, environmentalistikou, architekturou a urbanismem a dalšími souvisejícími vědními 

disciplínami. Vhodně je diskutuje, komparuje a hodnotí. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Autor řeší především otázku urban sprawl a suburbanizačních procesů v zázemí Prahy. V kontextu 

popisu a diskuze vývoje transformačních procesů v čase (s. 15 a dále) by mohl rozvinout, které 

procesy následovaly po uváděných fázích rozvoje sídel po roce 2002, jak formovaly morfologii sídel, 

jak se v sídlech jinak projevovaly. 

I přesto, že nebylo cílem práce hodnotit sociologický, identitární či psychologický aspekt 

suburbanizačních procesů v Pražském regionu, prosím autora o jeho náhled/osobní 

zkušenost/úsudek na základě pozorování v zájmových územích na to, jak reaguje společnost na 

sledované změny v prostoru. Např.: Jaký je vztah starousedlíků k budovaným komerčním stavbám? 

Cítí je jako příležitost či jako hrozbu pro život v obci? Jaký je vztah starousedlíků k nově 
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přistěhovalým? Jak se v obci lidé cítí? Zdá se jim obec „hezká“, modernější, nebo nová výstavba 

(popř. přestavby) genius loci a estetiku lokalit ničí? Jaké jiné aspekty (problémy) spíše sociálního a 

environmentálně-ekologického charakteru (mnohé jste v práci již diskutoval) byste ve spojitosti 

s problematikou suburbanizačních procesů v rámci Pražského městského regionu akcentoval? 

 

Datum: 14. 8. 2017 

Autor posudku: RNDr. Miroslav Šifta 


