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Předk|ádaná magisterské práce Petry Pu|dové s|eduje proměny sociá|ního prostředí
v |okaIitách s intenzivní suburbání výstavbou. Zaměřuje se na studium tří s|ožek
sociá|ního prostředí |okaIit; sociá|ní strukturu nově příchozích obyvate| (tj'zejména
socioekonomické a demografické charakteristiky), kaŽdodenní Život nově příchozích a
vzájemné vztahy mezi novo a staroused|íky a zapojení nově příchozích do občanského a
po|itického života v obci. Pro každou s|edovanou s|ožku sociá|ního prostředí je vys|ovena
jedna hypotéza. Předk|ádané hypotézy jasně, výstižně a srozumiteIně popisují vstupní
předpok|ady, ovlivňující faktory a předpokládané výs|edky výzkumu.

Diskuze re|evantní literatury v teoretickém úvod se zaměřením na otázku komunit,
sociá|ních sítí a otázky sociá|ního kapitá|u je provedena na ve|mi vysoké úrovni.

H|avním nástrojem pro ověření předpok|adů a hypotéz magisterské práce je rozsáh|é
dotazníkové šetření provedené v 9 obcích příměstské ob|asti Prahy. Autorce se za pomoci
studentů geografie podařiIo získat rozsáh|ý vzorek nově příchozích obyvate| (56o
dotazníků zachycující domácnosti s 1687 osobami)' Kapito|a věnovaná metodice šetření
oůt<laoně popisuje výběr IokaIit, konstrukci dotazníku a realizaci šetření' Dotazník má
ku|tivovaný vzh|ed a dobře formu|ovan é otázky, Magisterské práce tak představuje ve|mi
cenný zdroj informací o sociálním prostředí suburbií a rozsahem empirického materiá|u
výrazně přesahuje běŽně předk|ádané magisterské práce. Zde je třeba ocenit schopnosti
autorky navrhnout a poté i rea|izovat takto rozsáh|é dotazníkové šetření.

Pří vyhodnocení dotazníku autorka věnova|a každé hypotéze (ob|asti sociá|ního prostředí)
samostatnou kapitolu' Interpretace výsIedků je d|e mého názoru nejs|abší částí
předkládané práce' Autorka postupuje po jednot|ivých otázkách, pro které vyčerpávajícím
způsobem popisuje strukturu" odpovědí a jejich procentuá|ní zastoupení , Závěry
vyp|ývající z předk|ádaných výs|edků jsou uvedeny na konci rozsáh|ých kapitol nebo
ztraceny mezi řádky popisující procentuá|ní zastoupení odpovědí'

Pro čtenáře je text nepřeh|edný, není zřejmé, na které informace se má soustředit a co je
jádrem sdě|ení či poznání v dané kapitole' Prezentované výs|edky budí dojem pracovního



textu. Pro čtenáře by by|o přeh|ednější, kdyby v úvodu každé kapito|y byly shrnuty a
propojeny výs|edné poznatky z dané ob|asti (např. vzájemné vztahy v |oka|itě) a vybrané
procentuá|ní výs|edky použity spíše jako opora pro autorčina tvrzení'

Podobně by by|o možné propojit kapito|u popisující vybrané |okality s poznatky o sociální
struktuře respondentů 1kap. 4'2 a 4'3). Vzh|edem k vyššímu počtu s|edovaných obcí je
pro čtenáře obtížné propojovat poznatky o IokaIitě (charakteristika obcí, vymezení
s|edovaných |okaIit..') z jedné kapito|y s poznatky o obyvate|stvu (vzdě|anost, stáří, počet
respondent 3',,) . d ruhé.

Sty|istická podoba teoretického úvodu je na ve|mi vysoké úrovni' Proto je překvapivá
úroveň textu v následujících kapito|ách. Některé pasáže jsou díky s|ožitým formulacím a
občasným přek|epům obtíŽně čite|né. Několik chyb při čís|ování grafů znesnadňuje čtenáři
pochopení některých částí textu, Zvýšený počet přek|epů a drobných nesrovna|ostí
formá|ního rázu je však vyvážen obsahovou kvalitou magisterské práce.

Dá|e přikládám něko|ik specifických komentářů a připomínek:

. s. 34 komentář vymezení studovaných |okaIit je moŽné přesunout do kapito|y 4.2
k iIustrativním mapkám, takto není příliš srozumitelný

' pro Tab' 4 (s. aB) není dostatečně popsán způsob výpočtu jednot|ivých ukazate|ů,
např. ,,odhad podí|u studovaných nových obyvate|..

. v Tab' 5 (s. 49) jsou uvedené údaje pro oblast M|adíkov nemožné (minimum,
maximum, průměr, počet respondentů)

. příklad závěrů, které by by|o možné prezentovat V úvodu kapito|y, je shrnutí ze
závěru s. 54

. výstižné citace vybrané z otevřených odpovědí respondentů vhodně dokresIuií
prezentované poznatky (s. 63-66)

. s. 68 špatné čís|ování grafu nutí čtenáře vyna|ožit značné detektivní úsilí k na|ezení
toho správného (,,jak vyptývá z grafu J2'. místo ,,jak vyptývá z grafu 77,,)

t V seznamu Iiteratury chybí pubIikace Potočný (2oo6) citace na s. 6O-61

. VTab. B (s. 9a) chybí počet zastupitelů, není pak zřejmé jakou část zastupitelů nově
příchozí tvoří. Navazující komentář o s|ožení jesenických zastupite|ů ;e oost nejasný
(s. 95) - zřejmě neobratná formuIace.

. V otázce ,,potenciáIní spolupráce v probtémových životních situacích,, (s. BB-90) hrají
d|e mého názoru dů|ežitou ro|i i zkušenosti respondentů s ně;akou formou spolupráce'
Jinak mají respondenti tendenci ke schematickému hodnocení na základě obecných
lidských hodnotových měřítek. Jedná Se o podobný přík|ad jako Je tendence
respondentů k neutrá|ní odpovědi, jak autorka spráÝně uvádí v případě otázky
,,hodnocení vzájemných vztahů mezi novo a starousedlíky,, (s. 63)



/ . V případě otázky ,,ZdraVení.. (s. 71 a s' B2) si mys|ím, že autorka pří|iš ideaIizuje
,,městský..a,,vesnický'. způsob Života' Vzájemně se zdravící obyvatelé |okaIity nové
výstavby představují okruh Iidí, kteří se znají na zák|adě místa byd|iště a častého
potkávání v |oka|itě při cestě domů a pryč' V městském prostředí existuje podobný
okruh Iidíavšak není vymezen oko|ím bydIiště, aIe spíše konkrétním domem. Úvaha o
výsledcích podobného dotazníku v případě vícepatrového pane|ového domu mě vede
k domněnce, že výsledky by nemusely být pří|iš od|išné. V této souvislosti by mě
zajímalo vyjádření autorky k před|oŽenému komentářr'

Přes všechny výtky považuji magisterskou práci za nadstandardní. Prezentované
výs|edky rozšiřují dosavadní poznatky a jsou přínosem do probíhajících diskuzí o vlivu
suburbanizace na sociá|ní prostředí obcí v zázemí velkých českých měst. Získaný
empirický materiál považuji za veImi cenný a doufám, že jej autorka dá|e využije'

Předk|ádanou magisterskou práci doporučuji k obhajobě.
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