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Diplomová práce Milana Šnýdra se zabývá problematikou pražských sídlišť, demogtafickou a

socioekonomickou strukturou jejich ob1watel od 90' let20. století azamýš|i se nad budoucností těchto
sídlišt'. Téma je vybráno vhodně, problematika je aktuální a hojně diskutovanánejen mezi geografu,
ale především mezi architekty a sociology'

Rozsah předk|ádané práce činí 89 stran textu včetně 1 schématu, 10 grafů, 8 tabulek, 38 obrázků a
5 příloh. V seznamu literatury je uvedeno 91 titulů literatury a ostatních pramenťt. Seznam literatury
není úplný, vSeznamu literatury postrádám některé vtextu citované prameny' např. Kohout (l985)
(s' 20' 21), Šanda (1996) (s.12).

Cí1em práce je ,,popsat a charakterizovat změny demografické a socioekonomické struktury obyvatel
žijících v pražslqlch sídlištích mezi leý 1991 a 200] a předpovědět budoucnost pražslcych sídlišť,,
(s 8) Autor vstupuje do výzkumu Se čtyřmi hypotézami. Překvapující je autorovo sdělení
khypotézám v závěru: ,,Při své priici jsem také sledoval wodní hypotézy,,(s.11). Prrmí autorova
lrypotéza se potvrdila částečně, druhá se potvrdila, třetí se ,,spíše nepotvrdila,, (s' 11). Potvrzení či
lywácení poslední hypotézy je pro autora obtižné: ,,Na skupině mladých sídlišť s dobrou a špatnou
dopravní dostupností se mi myslím podařilo prokázat, že sídliště s horší dopravní dostupností mají
horší vzdělanostní strukturu a jsou tedy méně atraktivní,,. Yždyť odborná práce, jako je diplomová
práce, 1e za\oŽena na tom, že si její autor stanovihypotézy a ty se snaží potwdit. Autor dle citovaného
sdělení považuje pravděpodobně ověřování hypotéz za vedlejší činnost při své výzkumné práci. Navíc
práce obsahuje řadu nejisých vyjádření: ,,Spíše.., ,,Zdáse,,,,,domnívám se..',,myslím Si..

Text je z hlediska obsahu rozvržen do devíti kapitol. Po úvodu autor stručně nastiňLrje přehled
literatury, objasňuje definice sídlišť a vymezuje zkoumané územi. Dále se autor zabývá výojem
zástavby města. Stěžejní kapitolou je kapitola č.4,,Pražská sídliště.. (s'23-44). Autor si r'ymezil šest
skupin sídlišt' podle dvou charalcteristik: stáří zástavby (do 70. let' 70' léta, 80. léta a poč. 90. let
20' stoietí) a velikosti sídliště (do a nad 10 000 obyvatel). Tyto skupiny dále posuzuje ještě podle
dopravní dostupnosti. Hodnotí vývoj počtu obyvatel pražských sídlišt'' věkovou, vzdělanostní a
profesní strukturu těchto sídlišt'. Na tuto kapitolu navazuje kapitola věnovaná možnostem zvyšování
atrakt1vity byd1ení na pražských sídlištích' kde se autor zabývá dopravní dostupností sídlišť městskou

hromadnou dopravou a jejím zlepšováním, vlivem automobilové doprar,y, výstavby obchodních,
zábas,nich center na pražská Sídliště a regenerací a výstavbou bytových domů i regenerací prostředí na

sídlištích' Před závěrem autor nastiňuje budoucnost pražských sídlišť, kde formuluje nejhorší a
nej lepší varianty předpok|ádaného vývoje.

Stěžejní kapitola č. 4 (s. 23-44), která řeší problematiku zdtrazněnou v podtitulu práce' je chudá
obsahově i graficky. Tabulky jsou obsáhlé a nepřeh|edné. Chybí grafické znázornění (kar1ogramy,
kartodiagramy)' které by práci oživilo a ze kterého by bylo na prrmí pohled patrné prostorové
rozmístění obyvatel různých věkových, vzdělanostních a profesních skupin na praŽských sídlištích.
V grafech č.2,3,8, 9 (s. 32,38,39) autor vnázvu uvádí,,sídliště..nebo ,,praŽská sídlište'.. Ctenář si
domyslí, že ,,Česko.. v grafu znázorňuje hodnotu pro obyvatelstvo celélro Ceska (nejen sídlišt'
v Cesku), ,,Praha.. znázoňu1e hodnotu pro obyvatele pražských sídlišt' i mimo pražská sídliště,

,,Sídliště.. znamenají praŽská sídliště; toto by však mohlo být lépe rozvedeno v metodice včetně důrazu
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