
Posudek na diplomovou práci

ŠxÝpR, Milan (2006): Budoucnost pražslqch panelových sídtišt,' Hodnocení změn
demografické a socioekonomické struktury obyvatel pražslq,ch sídlišť od roku 199 ] .
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Diplomová práce je tvořena 79 stranami vlastního textu, třináctistránkovou přílohou a
Seznamem literatury, kteý obsahuje 91 českýchi zahraniěních titulů. Text je opatřen úvodem
i záyěrem, seznamem grafft, tabulek a obrázki, anglický abstrakt je do práce pouze volně
vloŽen aje napsán neobratně.

Téma diplomové práce je vhodně zvoleno, autor se snaŽí na základé rozboru demografických
a sociálněekonomických charakteristik obyvatelstva bydlícího v pražských sídlištích hodnotit
kvalitu a potenciál sídlišť pro další rozvoj. Větší část je věnována analýze výsledků
posledních dvou censů' pouze poslední část je zaměŤena na hodnocení budoucího qývoje
sídlišť. Náplň práce více r,rystihuje její podtitul neŽ hlavni název '

Práce je členěna na 7 kapitol. Po úvodu následuje přehled literatury, kteý je zpracován dobře'
Autor se snaŽí nahlédnout i do zahtaniční literatury. Kapitola je spíše přehledem, chybí
kritický názor diplomanta, vypíchnutí myšlenek relevantních tématu a diskuse. Některé

ýznamnější články o vývoji sídlišt'publikované v českých časopisech (Sociologický časopis,
Urbanismus a uzemni rozvoj, Výstavba a architektura aj ) měly bý rozebrány a
konfrontovžtny s názorem autora. To platí ještě více pro články věnované budoucnosti sídlišť,
jichŽ vycházeIo po roce 1989 podle autora celá řada (str. 12). opomenuty zistávají téměř
zcela publikace o sídlištích v post-socialistických městech. Tyto články hodnotí mnoho témat,
která jsou relevantní pÍo Zpracování diplomové práce. Cenné by bylo srovnání situace sídlišť
ve městech stejné velikosti v okolních zemích'

Milan Šnýdr dále probírá náplň slova sídliště. První větou na str. 16 tyto diskuse zcelapomiji
a podle jeho definice by se práce mohla věnovat stejně tak JiŽnímu Městu jako činŽovním
domům na Vinohradech, kondominiím Ve Štěrboholech nebo novým bytovkám
v Modleticích. Autorova definice postrádá určení rozsahu, polohy, materiálu i typické doby
výstavby. Chtěl bych vysvětlit, v čem nejsou srovnatelné údaje posledních dvou sčítání o
vzdě|ání a ekonomické aktivitě?

Další část diplomové práceje věnována historickému ývoji. S ohledem na téma práce stačila
pojmout historie Prahy až po druhé světové válce. Toto období však ve třetí kapitole zcela
chybí. To je nevhodné především v kapitole 3.3 o bytové ýstavbě v Ptaze, která končí v 50.

letech.

Čt.,rta kapitola začíná r,ymezením typů pražských sídlišť. Typy vmapě č. 1jsou r,ytvořeny
kombinací stáří, velikosti a časové dostupnosti praŽských sídlišť' V analytické části autor
použivá pro r,1zsvětlení stáří a velikost sídliště, dopravní dostupnost nezmiňuje. V poslední
části naopak označuje za nevhodnou charakteristiku velikost sídliště a využívá dopravní
dostupnost' Podle mého názotu mohl autor při hodnocení sídlišť zařadtt více faktorů.
Yýznamným vysvětlujícím faktorem u sociálního statusu je v Praze např. rozdělení na Státní a
družstevní bydlení. Nelze Ťici, Že sídliště, ze kterého cestujete do centra méně než 30 minut
má špatnou dopravní dostupnost. Měření časové dostupnosti je podle mého názoru nepřesné a



čas ýrazně podhodnocený (např. Invalidovna 3 minuty, Pankrác 7 minut v při|oze 4). Autor
by měl vysvětlit, jak časy měřil.

Chybou je tvrzení, že obyvatelé sídlišť patřili v roce 1991 k nejvzdělanějším. Nepřesnost
takového tvrzení by autor dobře posoudil v případě rozdělení ,,nesíálišť např. na vilové čtvrti,
centrum města apod., ve kteých je úroveň vzdě|ání mnohem vyšší. Yýznamnýje také vliv
věkové struktury (moŽnost standardizace).

Na str. 29 autor popisuje homogenizaci věkové struktury u dvou nejstarších generací sídlišt',
graý na str. 94-98 jasně dokládají pokračujíci výraznou diferenciaci u všech tategorií sídlišt'
s prozatím mal]fon vlivem migrace. Za ve\mt zajímavé povaŽuji zjištění' Že se v 90. letech do
staých sídlišt' přistěhovala výrazná skupina mladých lidí (str. 36 a shrnutí na str. 43). Prosím
diplomanta, zda by tento ploces mohl při obhajobě doloŽit např. konkrétním příkladem
sídliště a lépe popsat. Za zavádějici považuji hodnocení demografické a vzdělanostní úrovně
pouze na zák|adě relativních měr' Autor na mnoha místech popisuje absolutní nárůst/pokles,
kteý je v někteých případech ďejmě pouze relativní. To ovšem z práce ne|ze zjistit, protože
absolutní čísla nejsou v práci přiloŽena. Na str. 43 neni jasné' proč diplomant povaŽuje
zi,"ýšení podílu r,Tsokoškolráků,za nepříznivé a jeho sníŽení u Uo Písnice-síáliště za příznivé?
Na str. 54 autor uvádí, Že výstavbu okružních komunikací ,,bohuŽel často zdrŽýi rtzná
občanská sdruŽení... Jaký je Yáš názor např. na protest občanů JiŽního Města proti vedení
okruhu po hraně Milíčovského lesa? Přispěla by tato varianta okruhu ke zlópšení nebo
zhoršení kvality prostředí Sídliště? Jak tomu bude u dalších sídlišť' kteými okruh povede?

Poslední kapitola věnovaná samotnému budoucímu ývoji sídlišt'má nedokonalou metodiku,je spíše diskusí než empirickou prací. Podle mého názoru měl diplomant oslovit odborníkyzrizných oborů a konfrontovat možné varianty budoucího vývoje. Krátkodobý výhled' kteýje již projednán nebo naplánován měl být detailněji hodnocen, včetně možných dopadů. Práci
by velmi prospělo zaŤazeni několika nebo i jen jedné případové studie, u které by se autor
dostal více do hloubky a mohl by možné varianty budoucího vývoje podrobněji rozebrat a
zdůvodnit' Autor v závěru volá po qýběru a trvalejším sledování vybraých sídlištních lokalit.
To by bylo jistě velmi prospěšné, sám však ucelenější příklad mikro-výzkumu s detailnějším
rozborem variant budoucího qfi''oje vpráci nenabízi. Ňavrhuji zjištěné qýsledky prezenůvat
na r,ybraném příkladu sídliště u obhajoby.

Po formální stránce má práce dobrou úroveň' Práce s literaturou je v pořádku, v citacích i
seznamu literatury je minimum drobných chyb. Výhradu mám k mnoha^jazykoým obratům,
napŤ, .,,katastroficlql scénář,,, ,,v roztlmném čase,, (str.72), ,,poflakující"se.mlóiež. (str. 69),
,,nesítJliště,, aj. Za nevhodné povaŽuji hodnotit stárnutí něktenýóh siánst' jako ,,špatné,, nebo
vysoký index stáří jako ,,špatnou situaci..(str. 32), Práceje vhodně dóplněna autorovými
fotografiemi, které až na iry,jimky dobře ilustrují prostředí sídlišť. V práci se nacháni póu,"
jedna schematická mapa věnovaná typologii sídlišt'. U této mapy na str. 26 by měla býi lépe
r,ysvětlena legenda a použito měřítko.

Ačkoliv jsem měl během zpracování i k finální verzi práce řadu především metodických
připomínek, práci doporučuji k obhajobě.
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