Posudek na dizertační práci „Bytová politika, sociální a prostorová spravedlnost: nová
výstavba obecního bydlení v Česku“ autora Mgr. Romana Matouška předloženou
k obhajobě na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK
v Praze.
Disertační práce Mgr. Romana Matouška se zaměřuje na studium nové výstavby obecního
bydlení optikou sociální a prostorové spravedlnosti chápané v rámci paradigmatu kritické
vědy. Sestává se z řady kapitol, které lze zhruba rozdělit do tří skupin. V první části práce
autor věnuje pozornost teoretickým a metodologickým aspektům práce, ve druhé části se
zaměřuje na empirickou analýzu výstavby nového sociálního bydlení a konečně v závěrečné
části textu se snaží o propojení teoretické a empirické práce do syntetického shrnutí.
V úvodní teoreticko-metodologické části autor systematicky diskutuje teoretické přístupy a
koncepty, které ve své práci používá. Nejprve podrobně vysvětluje základní principy
kritického přístupu v geografii, ke kterému se v této práci hlásí. Poté se obsáhle věnuje diskusi
otázek týkajících se sociální, prostorové a environmentální spravedlnosti. Specificky se
zaměřuje na rezidenční segregaci jako jednu z forem prostorové nespravedlnosti. Obsáhle
také analyzuje bytovou politiku v Česku a její souvislosti s výše diskutovanými koncepty
spravedlnosti. V závěru první části knihy pak autor konkrétně představuje a obhajuje svoje
metodologické pojetí k výzkumu – kritický realizmus.
Ve druhé části práce se autor věnuje samotné empirické práci zaměřené na poznání
geografické diferenciace nové výstavby sociálního bydlení v Česku realizovaným za podpory
Státního fondu rozvoje bydlení v letech 2003-2008, jejich příčin a potenciálních důsledků.
Nejprve odlišuje různé měřítkové úrovně sledování, poté analyzuje samotnou geografickou
distribuci výstavby nových nájemních obecních bytů. V souladu se svým metodologickým
přístupem kombinuje kvantitativní analýzu „tvrdých dat“ o výstavbě se spíše kvalitativně
pojatou analýzou mechanismů a procesů, které ovlivňují jak samotné rozhodnutí o realizaci
výstavby, tak způsob jejího provedení i způsob přidělování nově postavených bytů
potenciálním zájemcům. Zatímco kvantitativní analýza „tvrdých dat“ o výstavbě vychází
úplného vzorku zahrnujícího všechny realizované případy, kvalitativní analýza je provedena
prostřednictvím případových studií na vzorku vhodně a promyšleně vybraných obcí.
Závěrečná část práce je věnována shrnutí zjištěného, zobecnění získaných empirických
poznatků a snaze propojit empirické výsledky s teorií.
Celkově hodnotím práci velice kladně. Text má logickou strukturu, důsledně postupuje od
teorie k formulování smysluplných hypotéz a jejich empirickému ověřování. Za nejlepší část
práce považuji její první část, ve které autor s neobyčejnou precizností uvažuje o přístupech a
konceptech, které následně používá při vlastním výzkumu. Tato část opravdu nevypadá jako
„povinná“ ukázka toho, co všechno z oboru přečetl, ale jako velmi dobře promyšlené a
srozumitelně sdílené uvažování o reálných společenských problémech a metodologických
přístupech, vědeckých teoriích a konceptech, které při studiu těchto problémů lze použít.
Autor prokazuje schopnost velmi dobře formulovat myšlenky, což zahrnuje jak schopnost
vybudovat jasnou strukturu textu, tak schopnost srozumitelně a přesně vyjádřit jednotlivé
argumenty. Metodologie empirické části práce je použita korektně, zvláště se mi líbí způsob
jeho práce s kvalitativními daty v jednotlivých případových studiích.
K textu mám jen několik drobných výhrad, které uvádím v následujícím výčtu:

Je škoda, že kapitoly nejsou číslované. Text si tak sice udržuje čtivou formu, čtenáři to ovšem
poněkud znesnadňuje orientaci ve struktuře textu, zvláště v případě, že nemá čas práci přečíst
„jedním dechem“.
Str. 25: Věta „Kulturně podmíněné nerovnosti existují např. v otázkách genderu, tedy
příslušnosti k národnostním menšinám“ je věcně nesmyslná. Předpokládám, že jde o překlep,
protože autor jistě ví (a z ostatního textu to jasně vyplývá), že „otázky genderu“ se netýkají
„příslušnosti k národnostním menšinám“.
Str. 54: Autor používá bez bližšího vysvětlení jako příklad path-dependence používání
klávesnice QWERTY. Nemyslím si, že všichni čtenáři jeho práce budou vědět, co tím myslí.
Str. 79: u grafu na obrázku 2 chybí popisky u os, podobně je to u některých dalších grafů
Str. 96: v textu se odkazuje na práci Illík, Ouředníček (2007), která není uvedena v seznamu
literatury
Str. 106: Ve větě: „Rudoltice v tomto území začaly postupně získávat pozemky,když
zkupovala nároky restituentů na náhradní pozemky“ jsou chyby – před „když“ má být mezera,
místo „zkupovala“ má být „skupovaly“.
Str. 132: „stát fbude financovat“ – překlep

Dizertační práci považuji za velmi zdařilou, a proto ji jednoznačně doporučuji k úspěšné
obhajobě.

V Praze, 6.9. 2012

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

