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Popis práce
Dizertačná práca Mgr. Romana Matouška sa zaoberá otázkami obecnej bytovej
výstavby, geografickou distribúciou postavených bytov v rámci výstavby podporenej štátnou
dotáciou a skúsenosťami s programom. Práca využíva kvantitatívne aj kvalitatívne metódy
skúmania, má 151 strán a je členená do šiestich hlavných kapitol, ku ktorým je pripojený
úvod, záver a zoznam literatúry, ktorý obsahuje 163 domácich a zahraničných zdrojov.

Aktuálnosť zvolenej témy
Skúmanie priestorovej spravodlivosti považujem v súčasnosti za jednu
z najdôležitejších výskumných otázok v rámci sociálnej geografie. Bývanie je jednou zo
základných životných potrieb človeka. Jeho finančná náročnosť, niekedy až nedostupnosť pre
veľkú časť populácie na Slovensku a určite aj v Česku v posledných dvadsiatich rokoch
v súvislosti s transformáciou a neoliberálnymi reformami ešte viac prehlbuje vzniknuté
sociálne nerovnosti v spoločnosti. Preto skúmanie sociálneho bývania, jeho geografickej
distribúcie, hľadanie príčin a súvislostí medzi sociálnym bývaním a rezidenčnou segregáciou
ako aj ďalších kauzálnych vzťahov považujem za vysoko relevantnú a aktuálnu tému.

Splnenie vytýčeného cieľa
Doktorand si v dizertačnej práci stanovil tri základné výskumné otázky. Prvou je
otázka geografickej distribúcie novej bytovej výstavby, na ktorú nadväzujú otázky skúmania
príčin, ktoré viedli obce k rozhodnutiu o novej bytovej výstavbe a doterajšie skúsenosti obcí
s takouto formou výstavby. Konštatujem, že práca takto stanovené vytýčené ciele splnila.

Metódy spracovania
Hlavnou metodologickou otázkou, pred ktorou stál autor je skúmanie otázok
sociálnej a priestorovej spravodlivosti prostredníctvom analýzy priestorovej distribúcie
obecnej bytovej výstavby. V samostatnej kapitole autor venuje pozornosť kritickému
realizmu pri opise extenzívnych a intenzívnych výskumných stratégií. Oceňujem najmä fakt,
že sa autor pri výbere vlastných výskumných nástrojov neobmedzil výhradne na
kvantitatívne metódy, ale zvolil aj kvalitatívne metódy, ktoré významne pozitívne ovplyvnili
hlbšie poznanie skúmanej reality.
Autor v práci analyzuje geografickú distribúciu obecného bývania (str. 79).
V interpretáciách analyzovaných dát sa hovorí o obecnom bývaní aj o novom sociálnom
bývaní. Predstavujú tieto pojmy rovnaký typ bývania podporovaný štátnou dotáciou pre
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva? Podľa čoho autor pomenúva byty buď ako sociálne,
alebo obecné? V úvode sa dokonca spomína pojem nájomné bývanie. Je možné exaktne
zadefinovať jednotlivé pojmy?
Na str. 82 a 83 sú dve mapy s priestorovou distribúciou obecného bývania. Názov
oboch máp úplne nevyjadruje ich obsahové naplnenie ('Nová výstavba obecního bydlení
podle komplexních mikroregionú' a 'Výstavba obecního bydlení v komplexních
mikroregionech'), keďže autor neanalyzuje rozdiel v 'novej výstavbe' a 'výstavbe', ale hodnotí
absolútne dáta a relatívny podiel výstavby na 1000 obyvateľov. Tiež v interpretáciách autor
iba stručne konštatuje zistený stav, nesnaží sa pátrať po príčinách a súvislostiach. Za malý
nedostatok považujem tiež využitie dát zo Sčítania ľudí, domov a bytov z roku 2001
(vzhľadom ich aktuálnosť s porovnávanými dátami).
V kapitole Postup výskumu... (str. 69) je naznačená metodika kvalitatívneho výskumu,
spôsob, akým autor postupoval. Chýba však detailnejší popis výberu hodnotených obcí, ich
zoznam a charakteristika vo vzťahu k existujúcemu bytovému fondu, obyvateľstvu, atď.
Vzhľadom na to, že o sociálne bývanie je záujem spravidla u sociálne znevýhodnených
skupín obyvateľstva, očakávala by som v práci priestorové vyjadrenie výstavby bytov v
kontexte priestorového rozšírenia chudobnej populácie (na základe vyplatených dávok
v hmotnej núdzi, alebo príspevkov na bývanie, prípadne nezamestnanosti). Je veľký
predpoklad, že v regiónoch s vysokým podielom nezamestnaných, alebo sociálne odkázaných

obyvateľov bude dopyt po takomto bývaní väčší. Existujú dáta, ktoré by mapovali dopyt po
sociálnom bývaní?

Výsledky práce a prínos poznatkov
Najcennejším výsledkom práce je analýza výstavby nového obecného bývania, jeho
lokalizácia a skúsenosti, ktoré autor popísal v prípadových štúdiách. Práca poukázala na
mnohé neriešené problémy sociálnej a priestorovej spravodlivosti z hľadiska dostupnosti
bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.
Otázky:
Na strane 93 autor popisuje výstavbu sociálnych bytov v obci Kostelec nad Orlicí,
uvedený popis autora naznačuje, že priestor vykazuje známky rezidenčnej segragácie. Okrem
priestorovej segregácie, ktorá je zrejmá, potvrdili sa obavy obyvateľov v Kostelci nad Orlicí,
ktorí v roku 2004 spísali petíciu proti výstavbe sociálneho bývania o zvýšenej kriminalite,
narušenej bezpečnosti a poklese cien nehnuteľností?
Taktiež z uvedených prípadových štúdií vyplýva, že v rámci obecného bývania
prebieha individuálna výstavba (napr. Proseč) ako aj sociálne bývanie pre sociálne slabšie
vrstvy obyvateľstva (Kostelec nad Orlicí). Je objavujúca sa rezidenčná segregácia daná aj
charakterom a typom výstavby, alebo len polohou v rámci obce? Existujú výrazné rozdiely
v nákladoch na bývanie v takomto type bytov, alebo sú všetky byty nízkonákladové?
V práci sa iba okrajovo spomína problematika obecného bývania v súvislosti
s Rómskou komunitou. Na Slovensku predstavuje problematika bývania v segregovaných
Rómskych komunitách vážny celospoločenský problém, ktorý je diskutovaný odborníkmi aj
verejnosťou najmä v súvislosti s financovaním obecnej výstavby. Stretli ste sa počas výskumu
s výstavbou obecného bývania v lokalitách s výraznou dominanciou Rómskej populácie? Aké
sú skúsenosti obcí, ktoré sa snažia riešiť bývanie obyvateľov v takto znevýhodnených
lokalitách? Dochádza k prehlbovaniu, alebo zmenšovaniu rezidenčnej segregácie?

Formálna stránka
Formálna stránka dizertačnej práce je na veľmi vysokej úrovni. Štruktúra práce je
pomerne jasná, hoci číslovanie kapitol a podkapitol by orientáciu v práci určite zjednodušilo.
Celková úprava práce je dobrá. Literatúra je citovaná korektne.
Za formálny nedostatok považujem už spomenuté chýbajúce číslovanie kapitol
a podkapitol.

Záver
Dizertačná práca Romana Matouška je prínosnou prácou pre ďalší rozvoj humánnej
(sociálnej) geografie. Výber témy ako aj forma spracovania radia prácu medzi aktuálne
a inšpiratívne vedecké práce. Množstvo načrtnutých a nezodpovedaných otázok predstavuje
priestor pre ďalšie skúmanie problematiky sociálneho bývania a iba zdôrazňuje relevantnosť
vybranej témy.
Predložená dizertačná práca svedčí o schopnostiach autora. Auto prácou preukázal,
že zvládol základnú metodiku vedeckej práce a prispel k rozšíreniu obzoru vednej disciplíny.
V práci sa vyskytlo niekoľko nedostatkov, na ktoré som poukázala, som ale presvedčená, že
klady práce sú významnejšie ako jej nedostatky. Preto navrhujem udeliť predkladateľovi
vedecko-akademickú hodnosť „philophiae doctor“ („PhD“).
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