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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Cílem práce je pojednat o charakteristikách života na části britských sídlišť, která prošla od 

svého založení slumifikací a stala se synonymem pro sociální vyloučení a protispolečenské 

chování. Cíl práce byl splněn. 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Témě je formulováno poměrně široce a na autorku klade nárok, uchopit ho způsobem, který 

by nesklouzával k povrchním popisům a držel se stanovené výzkumné otázky. Dále jeho 

náročnost spočívá v tom, že téma není uceleně zpracováno a k jeho zpracování vyžaduje 

shromáždění poměrně rozmanité pramenné základny, od monografiií přes sociologické 

průzkumy až po novinové články a blogy. Autorce se to více méně podařilo a přestože její 

práce je poněkud metodologicky neukotvená, přináší celou řad velmi cenných informací o 

současné krizi bydlení ve Velké Británii, jejích předpokladech i projevech, demonstrovaných 

právě na příkladu slumifikovaných sídlišť, kdysi budovaných za účelem důstojnějšího bydlení 

pro dělnickou třídu, avšak během poválečné éry upadnuvších do neutěšeného stavu. Práce 

má dvě hlavní části; v té první se autorka zabývá předpokladem vzniku modrních slumů 

(zkoumaná sídliště původně měla paradoxně nahradit existující viktoriánské slumy, ale sama 

se slumifikovala) a šířeji pak současnou bytovou krizí a jejím dopadem na obyvatelstko; 

druhá část se již úžeji zabývá životem a sídlištích, jejich sociální skladbou, problémy a 

budoucími vyhlídkami. 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Práce je psaná kvalitní češtinou, což je třeba vyzdvihnout vzhledem k tomu, že většina zdrojů byla 

anglické provenience. Autorka píše poutavě a srozumitelně; chyby se v textu vyskytují minimálně. 

Práce je členěna logicky a přehledně; příhodně ji doplňuje přílohová část tvořená fotografickým 

materiálem. 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 
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Práce je zpracovaná pečlivě  a s využitím pestré škály pramenů. Chvályhodná je i autorčina snaha 

pracovat s některými teoretickými koncepty, jako je např. Bourdieův sociální kapitál, habitus či 

symbolické násilí, i když se jedná spíše o zmínky o nich než analýzu na jejich základě. Přestože by 

práci prospěla větší metodická sevřenost, jde o sympatický pokus zmapovat aktuální, poměrně 

málozpracované téma. Deklarované zúžení problematiky slumů na část obecních sídlišť je 

motivováno snahou nabídnout hlubší pohled, nikoli jen popisný přehled. Autorka zdařile propojuje 

otázku bydlení v problematických lokalitách se širšími společenskými trendy. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

1. Domníváte se, že v nadcházejících létech se budou Vámi zkoumaná sídliště dále slumifikovat, 

nebo naopak bude docházet k jejich gentrifikaci? 

2. V řadě zemí (patří mezi ně i Česká republika) byl projekt výstavby sídlišť poměrně úspěšný; 

byty v nich jsou lidmi vyhledávané a těmto lokalitám se vyhýbá řada negativních jevů 

přítomných právě na britských sídlištích. Čím si tento rozdíl vysvětlujete? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Velmi dobře 
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