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ABSTRAKT: 

Bakalá�ská práce se zabývá každodenním životem „novousedlík�“ v �ásti m�sta 

Milovice-Mladá. Probíhá zde neustálá rekonstrukce bytových jednotek a migrace 

mladých pár�. I když se zvyšuje po�et bytových jednotek, okolní infrastruktura se 

rozvíjí mnohem pomaleji a nesta�í tak reagovat na pot�eby obyvatel m�sta. Z tohoto 

d�vodu jsou obyvatelé nuceni vytvá�et r�zné adapta�ní mechanismy, kterým se tato 

práce v�nuje. Vzhledem k aktuálnímu stavu m�sta si tato bakalá�ská práce klade 

otázku, zda jsou Milovice Mladá chápany jako provizorní bydlišt� a do jaké míry 

jsou vnímány „novousedlíky“ jako domov. 

KLÍ�OVÁ SLOVA: 

M�STO – BYDLENÍ – INFRASTRUKTURA – ADAPTACE – MILOVICE-
MLADÁ 

TITLE 

Life in „the future town" – Milovice-Mladá 

ABSTRACT: 

Bachelor work deal with everyday life „incomers" in part of the town Milovice-

Mladá. Proceeds here continuous reconstruction houses and migration young couple 

of. Even if increases number of houses, surrounding infrastructure developed much 

slower and doesn´t be enough for needs of citizen. For this reason are inhabitants 

compulsories create various adaptation mechanism that the this work deals. 

Regarding actual situation of the town this bachelor work ask a question, whether are 

Milovice-Mladá get like provisional domicile and to what degree are evaluate 

„incomers" like home. 

KEYWORDS: 
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1 ÚVOD 

 V dnešní dob� si lidé zvykli uspokojovat své pot�eby neustále a nejlépe 

v dosažitelnosti svého bydlišt�. Za automatické je považováno využívání služeb ve 

svém nejbližším okolí. Dnešní m�sta se tímto požadavkem také �ídí a nabízejí svým 

ob�an�m služby ve všech sférách lidského života. Už není d�ležité, jestli se jedná o 

m�stskou nebo soukromou nabídku, d�ležitá je její funk�nost a dostupnost. 

 Bydlení se dá za�adit mezi tyto pot�eby. Je to však velmi specifická a 

individuální komodita, se kterou souvisí zm�na lokality. Tento posun nemusí být jen 

na základ� zm�ny bydlišt� ve stejné obci �i státu, ale i na mezinárodní úrovni. Tato 

zm�na bývá spojena s dalšími aspekty lidského života. Takovou skute�ností m�že 

být založení nové rodiny �i reakce na ur�itou zm�nu v život�, nap�íklad získání 

zam�stnání. 

 Milovice, obzvláš� �ást Mladá, jsou velmi specifickým m�stem. Mladou 

m�žeme p�irovnat k jakési nepopsané tabuli, neposkvrn�nému jedinci, který je sice 

vybaven základními instinkty, ale spole�nost a kultura jej zm�ní podle svých norem. 

 Mladá poskytuje základní podmínky pro život zde. Je zajišt�no bydlení, jako 

úto�išt� p�ed okolím. Dále zde najdeme základní prvky infrastruktury jako jsou 

instituce orgán� m�sta �i vzd�lávací za�ízení. Co bude v m�st� navíc a jak bude 

m�sto navenek vypadat, jak bude fungovat a dále se vyvíjet však záleží na jeho 

obyvatelích. Ti mají v rukách nejen budoucnost m�sta, ale svoje další p�sobení 

v míst�. Zde je velmi zajímavé sledovat, jak je �lov�k tvorem adaptabilním a dokáže 

se p�izp�sobit r�zným podmínkám.  

Hlavním tématem a otázkou je tedy „jaká je budoucnost m�sta a jeho 

obyvatel?“. Od toho jsou odvozeny také cíle této práce, tedy zobrazení adapta�ních 

mechanism�, které jedinec v sou�asné spole�nosti využívá k vytvo�ení si vlastní 

m�stské kultury. Druhý cíl je poté zjišt�ní, jaký je vztah obyvatel k takovému m�stu. 

 Práce je �len�na na teoretickou a praktickou �ást. Teoretická �ást za�íná 

teoretickým vymezením pojm�. P�i objas	ování základních pojm� objevujících se 

v práci, je zohledn�no hlavn� funkcionalistické hledisko, obzvlášt� autor Talcott 
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Parsons, který se podobn� jako B. Malinowski, zabýval lidskými pot�ebami a také 

r�znými procesy spole�nosti, které jsou za ú�elem uspokojování pot�eb vytvá�eny. 

 Další kapitolou je metodologická �ást, která zahrnuje informace o dvou 

terénních výzkumech, které jsem v Milovicích absolvovala. Jsou zde uvedeny díl�í 

výzkumné otázky a objasn�ny použité metody a postupy p�i výb�ru respondent� a 

následném sb�ru informací. Výzkumné otázky byly stanoveny tak, aby odpovídaly 

cíl�m této práce. Postupným dotazováním na ur�ité skute�nosti v rámci tématu práce, 

aby se splnily cíle práce. 

Je zde zahrnuta i kapitola o historii a aktuální situaci Milovic. Historie m�sta 

je velmi d�ležitá k pochopení, pro� se Milovice-Mladá rozvíjejí až od roku 1991. 

Aktuální situace pak podtrhuje samotný název bakalá�ské práce, tedy „m�sto 

budoucnosti“. S tímto m�stem byly velké plány, které však nikdy nedopadly podle 

nejlepších p�edstav. M�sto muselo zvládnout rychlé nast�hování tisíc� nových 

obyvatel, avšak s chyb�jícími podmínkami pro zajišt�ní odpovídajících služeb. I 

v dnešní dob� jsou Milovice m�stem sn� a plánu, které mají momentáln� hlavn�

místní obyvatelé. 

 Praktickou �ást práce tvo�í sesbíraná data z terénního výzkumu, která jsou 

založena na výše zmín�ném základním tématu práce. Tyto získané informace jsou 

v jednotlivých kapitolách zanalyzovány a shrnuty. Vzájemn� jsou také informace 

porovnávány, zda se ur�itý jev potvrdil i u druhého typu sb�ru dat.  

 Druhá �ást je zakon�ená shrnutím celé práce, kdy s p�ihlédnutím k výsledk�m 

z obou šet�ení, je odpov�zeno na otázku této práce podle stanovených cíl� práce. 
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1.1 Teoretické vymezení pojm�

M�sto by se dalo charakterizovat n�kolika zp�soby. J. Musil (1967) se o 

m�st� tvrdí, že nep�edstavuje jen hmotné p�edm�ty, ulice, budovy �i sít� ur�ené pro 

dopravní prost�edky, ale sou�ástí m�sta jsou i ti, kte�í v n�m žijí. Jinak by se dalo 

m�sto nazvat areálem, který má uzav�enou zástavbu, charakterizuje se bohatou 

infrastrukturou a hustou dopravní sítí a op�t vykonává další funkce pro okolí, takto 

mluví o m�st� J. T�ísková (1998). Nesmíme však zapomenout na obyvatele, slovy 

Ladislava Luštiny: „tedy jako na seskupení lidí žijících na spole�ném území, 

teritoriu“ (Luština, 1998 : 23). Pojímat m�sto pouze jako n�co hmotného a úpln�

zapomenout na probíhající sociální procesy a funkce, by se dalo považovat za ztrátu 

�asu. Charakteristickým rysem je, že m�sto plní �adu funkcí pro své zázemí a 

zárove	 pro vlastní obyvatelstvo (Musil, 1967). Dalo by se tedy �íci, že �lov�k a 

m�sto tvo�í nerozlu�nou dvojici – �lov�k díky svým schopnostem utvá�í m�sto a 

m�sto mu to naopak oplácí dalším vývojem. (T�ísková, 1998) 

 V naší republice je obec považována za sociální jednotku, která je tvo�ena 

svými ob�any, to jsou ti, kte�í mají v obci trvalý pobyt a nebo �estné ob�anství. Tito 

lidé pak spole�n� obývají vymezené území. Na tomto míst� pak probíhá hospodá�ský 

a kulturní život, který má za cíl uspokojit zájmy a pot�eby obyvatel. Obce lze právn�

rozd�lit na obce, které nejsou m�sty a m�sta. Obce mají také své povinnosti a práva. 

Takovou povinností m�že být zajišt�ní podmínek pro pln�ní povinné školní 

docházky a nap�íklad s tím souvisejícího stravování. Mezi jejich práva pat�í 

nap�íklad z�ízení obecní policie. (�ebišová, 1996) 

 S vývojem m�stské spole�nosti souvisí pojem urbanizace, kdy se zvyšuje 

hustota obyvatel na relativn� malé ploše, m�ní se zp�soby chování a dochází ke 

zm�nám ve struktu�e spole�nosti. Tyto zm�ny se mohou projevit sociální kohezí 

obyvatel a vzájemnou závislostí a za�le	ováním r�zných spole�enských jev�. 

Urbanizace m�ní zp�sob chování �lov�ka a jeho životní styl. (Musil, 1971) V dalším 

díle Ji�í Musil (1967) také uvádí, že s urbanizací jsou spojeny další pojmy jako je 

st�hování, migrace, mobilita. Vychází z toho, že samotný proces urbanizace vyvolal 

velké st�hování v moderních lidských d�jinách, a to p�esun lidí z venkova do m�st. 

V problematice st�hování, jako formy mobility, se rozlišuje mezi tlakem, který žene 

migranty z dosavadního bydlišt� a p�itažlivostí místa, kam se st�hují. St�hování je 
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také považováno za jeden ze základních spole�enských proces�, za p�izp�sobování 

se novým ekonomickým podmínkám. 

Bydlení, které neodmysliteln� k m�stu pat�í, charakterizuje J. Veselá (1998) 

jako dynamický sociální proces, který je ovliv	ován sociálním prost�edím, 

sociálními skupinami, které zastupuje hlavn� rodina, ale i specifickým spole�enským 

klimatem. Bydlení ovliv	uje i materiální prost�edí, tedy sociální infrastruktura a 

v neposlední �ad� i okolní p�írodní prost�edí. V kulturn� antropologickém pojetí se o 

problematice bydlení mluví ve spojitosti se základními biologickými pot�ebami 

t�lesné pohody a ochrany, avšak s tím souvisí i sociologické zjišt�ní, že tyto pot�eby 

se liší podle spole�ností a kultur. (Musil, 1971) 

Na po�átku 20. století si problematiky pot�eb ve m�st� všiml i Inocenc Arnošt 

Bláha (1914), který ve svém díle p�irovnává m�sto ke kolébce stále se množících 

lidských pot�eb. Pokud budeme o m�stu uvažovat jako u ur�itém druhu spole�nosti, 

m�žeme využít formulaci funkcionálních p�edpoklad� spole�nosti jako „uspokojení 

biologických a psychologických pot�eb dostate�né �ásti dané spole�nosti.“(Parsons, 

1971 : 9)1 Aby se funkce spole�nostního systém� udržely, je pot�eba r�zných 

proces� vycházejících od jejích �len�. Jinak by to mohlo vést k zániku spole�nosti. 

Jednání jedinc� v rámci uspokojování svých pot�eb je složeno ze smysluplných 

zám�r� a odpovídající úsp�šnosti realizace. Smysluplnost je v tomto sm�ru daná jako 

odpovídající kulturním zvyklostem. Každý jedinec pak svým systémem chování 

vytvá�í jedine�nou variantu kultury, nelze jej tedy ur�it pouze jako vycházející 

z organismu nebo kultury. (Parsons, 1971) 

Takové to chování m�že vyvolat vytvá�ení ú�elových skupin a spole�enství. 

Ú�elovou skupinou jsou sociální skupiny a instituce, které ve spole�nosti plní jednu 

funkci. Takovou ú�elovou skupinou je nap�íklad škola �i zájmová organizace. 

Pospolitost �i komunita, kterou J. Musil nazývá jako spole�enství, je sociální útvar, 

který zahrnuje pocit sounáležitosti, v jedinci je také vytvá�en pocit vnit�ní identity. 

V takovémto spole�enství jsou pak lidmi realizována v�tšina jejich �inností, které 

jsou pro n� d�ležité. (Musil, 1985) 

                                                
1 Teorií pot�eb se zabýval také B. Malinowski, zakladatel funkcionalistické školy v kulturní 
antropologii. Zabýval se základními lidskými pot�ebami na bázi t�ch fyziologických a v kultu�e jim 
ur�il odezvy, nap�. t�lesné pohod� odpovídá  práv� bydlení. 
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T. Parsons také mluví o spole�nostních komunitách, které jsou tvo�eny 

normativním �ádem, statusy, právy a závazky vyplývající z �lenství. Tato komunita 

má také povinnost uspokojovat naléhavé pot�eby související s integrací a osobnostmi 

�len�. Spole�nostní komunita se také odvíjí od daného kulturního systému. (Parsons, 

1971) 

Tyto komunitní spole�enství hrají také roli p�i p�est�hování do nového 

bydlišt�, a mají velký vliv na sociální kontakty. První reakce po p�ist�hování m�že 

mít formu omezení kontaktu rodiny s novým okolím. Otázka je, jak se tato adaptace 

na nové podmínky postupn� vyvíjí a jaké faktory ovliv	ují její podobu.  

Avšak �lenové rodiny vždy v rámci svého osobnostního systému hodlají 

uspokojovat své pot�eby, tedy dosahovat cíl�. Tento systém však vždy bude souviset 

se sociálním. Sociální systém p�edstavuje interakce jedinc�, kdy jedinec je jak 

aktérem, tak p�edm�tem orientace pro ostatní aktéry. Sociální systém a osobnostní 

tak vzájemn� p�sobí na osvojení si, rozvíjení a udržování p�im��ené motivace k 

ú�asti ve spole�ensky uznávaných vzorech jednání. (Parsons, 1971) 

Jedním z nástroj� k využívání pot�eb jsou r�zn� z�ízené obchody, služby, 

kultura, školství, které lze shrnout pod ob�anské vybavení. Toto vybavení má i další 

významné funkce pro spole�nost, nap�íklad poskytování pracovních p�íležitostí �i 

vytvá�ení specifické atmosféry na ve�ejných prostranství. (Musil, 1985) 

Mezi ob�anské vybavení pat�í i organizované zajišt�ní volného �asu. J. Musil 

tvrdí, že „pro m�stské lidi je charakteristické trávení volného �asu v r�zných druzích 

m�stských za�ízení ur�ených pro volný �as.“ (Musil, 1985 : 164) V rámci 

volno�asových aktivit se mluví o odpo�inku, rekreaci, zábav�, zájmových �inností, 

dobrovolném vzd�lávání a spole�ensky prosp�šných �innostech. Obzvlášt� d�ti 

pot�ebují správné vedení a pestrou nabídku �inností, ze které si mohou dobrovoln�

vybrat. Když však není dostate�ný výb�r v m�stských volno�asových za�ízeních, 

mohou je nahradit komer�ní subjekty. Tyto subjekty tedy mohou rychle odpovídat na 

nedostatky v tradi�ních institucích a suplovat tak v oblastech jazykových znalostí, 

hudebního, tane�ního a pohybového vzd�lání, ale i v dalších sférách duševn�

rozvojových �inností. (N�mec, 2002) 
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2 METODOLOGIE 

Sv�j terénní výzkum mohou rozd�lit do dvou etap. První etapa zahrnovala 

navázání kontakt�, seznámení s terénem a ujasn�ní možností ve volb� tématu pro 

bakalá�skou práci. Druhá etapa za�ala po výb�ru výzkumného problému a 

zahrnovala již samotný sb�r informací pro výzkum.  

 Tato kapitola je tedy rozd�lena podle provád�ných etap terénních výzkum�. 

V �ástech v�nujících se podrobn�ji metodologii kvantitativního a kvalitativního 

šet�ení, jsou poté vypsané díl�í výzkumné otázky. 

2.1 První terénní výzkum 

První etapa výzkumu probíhala jako povinný terénní výzkum v rámci studia 

sociální antropologie na Filozofické fakult� Univerzity Pardubice pod vedením Dott. 

Giuseppe Maiella, Ph.D.. Již v této �ásti jsem se rozhodla pohybovat mezi 

„novousedlíky“, tedy jedinci, kte�í se p�est�hovali do zrekonstruovaných dom� po 

sov�tských vojácích, kte�í ve vojenském tábo�e v  Milovicích-Mladé pobývali od 

roku 1969. Tato etapa probíhala od 31. �ervence do 11. srpna 2006.  

Primárním cílem prvního pohybu v Milovicích–Mladé, bylo získání kontakt�

na respondenty pro toto i další šet�ení a následné zmapování terénu pro další 

výzkum. První kontakt jsem získala díky svému vedoucímu terénního výzkumu a 

další výb�r respondent� prob�hl na základ� metody sn�hové koule – snowball 

sampling. Tato metoda závisí na získání nových objekt� pomocí postupného 

ozna�ování t�mi známými. Osoba, se kterou je provád�no interwiev, je vlastn�

požádána, aby ur�ila dalšího možného respondenta. (Miovský, 2003) Respondenty 

jsem následn� kontaktovala osobn� nebo telefonicky.   

Takto jsem získala kontakty na 18 respondent�2, se kterými jsem provád�la 

strukturované rozhovory. Strukturovaný rozhovor byl veden podle p�ipravených 34 

otázek. Tato sorta otázek byla rozd�lena do t�ech �ástí. Prvních 12 otázek m�lo 

identifika�ní formu, kdy jsem se seznamovala s rodinou, jejich p�íchodem do Mladé, 

okolnostmi ohledn� zam�stnání a bydlení. Druhá sorta otázek zahrnovala 13 otázek 

                                                
2 Kontakt jsem získala celkov� na 12 rodin. U 6 z nich jsem však m�la možnost komunikovat s ob�ma 
manželi. 
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ohledn� vybavenosti m�sta a poslední �ást se týkala mezilidských vztah� ve m�st� a 

�innosti ú�ad�. Jak �íká J. Hendl „tento typ rozhovoru je vhodný, pokud máme 

možnost provést rozhovor jenom jednou a máme málo �asu se informantovi 

v�novat.“(Hendl, 1999 : 111)3  

Z t�chto rozhovor� byl po�ízen záznam pomocí diktafonu. U p�edem 

dohodnutých rozhovor� je velmi �asté jejich zaznamenávání na n�jaké nahrávací 

za�ízení, avšak s tím souvisí prolomení psychických bariér a hlavn� je nutný souhlas 

jedince s nahráváním rozhovoru.(Hendl, 1999) S diktafonem všichni respondenti 

souhlasili, zárove	 byli seznámeni s anonymitou rozhovor� a použitím výsledk� pro 

psaní bakalá�ské práce. Rozhovory byly s respondenty provád�ny doma a 

v milovickém mate�ském centru.4

Díky t�mto rozhovor�m jsem získala základní p�edstavu o možnostech života 

v Mladé a zúžila jsem téma na sb�r dat pro bakalá�skou práci. 5  

2.2 Druhý terénní výzkum 

Druhá �ást výzkumu, která probíhala od zá�í 2007 do srpna 2008, byla 

rozd�lena na kvalitativní a kvantitativní sb�r dat. Výzkum kvantitativní zajiš�uje 

získání hromadných dat, sleduje rozsah výskytu, frekvenci a intenzitu sledovaného 

jevu a samoz�ejm� jejich souvislosti. Kvalitativní výzkum naopak odhaluje neznámé 

skute�nosti, a snaží se pochopit smysl jednání a vytvá�ení konstrukce sociálního 

jevu.   

Data získaná z t�chto výzkum� se nazývají primární. Jako p�ednost se uvádí 

jejich p�ímá vázanost na zám�ry poznávání, takže je v nich zachycena co nejlépe 

sledovaná problematika.(Syrunek, 2001)   

Kvantitativní sb�r dat p�edstavoval standardizované dotazníkové šet�ení a 

v rámci kvalitativního šet�ení byly uskute�	ovány nestandardizované rozhovory. 

Dále jsem se soust�edila na studium dokument�. „Za dokument tu považujeme 

                                                
3 Hlavním d�vodem zvolení tohoto zp�sob� rozhovor� bylo, že v�tšina rodin, se kterými jsem mluvila 
odjížd�ly na dovolenou. 
4 Všimla jsem si, že a�koliv byli respondenti ve svém p�irozeném prost�edí, tak po vypnutí diktafonu 
jsou uvoln�n�jší a lépe se jim hovo�í. 
5 Milovice a její �ást Mladá jsou velmi zajímavý terén, proto ujasn�ní a výb�r tématu byl pro m�
velmi komplikovaný. Nabízelo mi hned n�kolik možností, co dále sledovat, nap�. problematiku 
mate�ských �i základních škol. Avšak nejzajímav�jší mi p�išlo p�edstavení Milovic jako provizorního 
�ešení. 
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jakýkoliv hmotný záznam lidské �innosti, který nevznikl za ú�elem našeho výzkumu.“ 

(Disman, 2008 : 166) Tyto dokumenty p�edstavovaly novinové �lánky, místní 

m�sí�ník Milovické ECHO, statistické údaje o po�tu obyvatel. Syrunek (2001) pak o 

datech získaných z t�chto zdroj�, mluví jako o sekundárních. 

 B�hem této druhé �ásti, která znamenala samotný sb�r dat pro bakalá�skou 

práci,  jsem navštívila Mladou n�kolikrát v jednodenních návšt�vách. 

2.2.1 Kvantitativní sb�r dat 

Kvantitativní sb�r dat spo�íval v umíst�ní dotazník� do Mladé. Dotazníkové 

šet�ení probíhalo od listopadu 2007 a ukon�eno bylo v srpnu 2008. Vytišt�ných 

dotazník� bylo do Mladé umíst�no 80 kus� a dále byl dotazník ší�en emailovou 

formou. Z tohoto po�tu se navrátilo 56 dotazník�. 

Dotazníkové šet�ení probíhalo na základ� vytvo�eného anonymního 

standardizovaného dotazníku. Nejprve bylo do dotazníku za�azeno 5 identifika�ních 

otázek, které sloužili pro základní orientaci mezi respondenty a také pro hledání 

dalších možných závislostí. Následovalo 24 otázek, které m�ly zodpov�d�t 

následující výzkumné otázky tohoto sb�ru dat: 

- Jaké okolnosti provázely st�hování do nového bydlišt� v Mladé a jaké 

byly d�vody ke st�hování? 

- Jak obyvatelé vidí m�sto, hlavn� infrastrukturu, kterou nabízí? 

- Jaký si obyvatelé vytvo�ili vztah k m�stu? 

V dotazníku byly využity uzav�ené i otev�ené otázky. Uzav�ená otázka, která 

nabízí jen n�kolik možných odpov�dí, je nástrojem pro standardizaci dotazník�. 

Standardizace vlastn� p�edstavuje redukci možných získaných informací. 

Standardizovaný dotazník se p�edkládá ve stejné form� všem respondent�m, proto je 

možné lepší zpracování. U otev�ených otázek, tedy u otázek u kterých nejsme 

schopni vytvo�it p�edem pot�ebnou škálu odpov�dí, necháme respondenta odpov�d�t, 

ale jeho odpov�
 je zahrnuta pod škálu odpov�dí, ke které se nejvíce hodí.(Disman, 

2008) Proto u otev�ených otázek byly následn� utvo�eny kategorie podle odpov�dí 

respondent�. U n�kterých uzav�ených otázek byla ješt� využita možnost up�esn�ní 

odpov�di, takže se otázky staly polootev�enými.  
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Respondenty byli obyvatelé Milovic-Mladé, a jejich výb�r byl ú�elový, tedy 

„založen na úsudku výzkumníka o tom, co by m�lo být pozorováno, a o tom co je 

možné pozorovat“.(Disman, 2008 : 112) Z tohoto d�vodu byly dotazníky umíst�ny 

v nejv�tší mí�e v milovickém mate�ském centru, dále v pobo�ce knihovny v Mladé a 

také byly ší�eny mezi obyvateli Mladé v písemné a elektronické form�. Umístit 

dotazníky do t�chto míst jsem se rozhodla, protože zde byla vysoká možnost 

možných respondent�, kte�í se do Milovic p�ist�hovali6.  

U dotazníkového šet�ení je nejv�tší problém se zajišt�ním návratnosti. Podle 

M. Dismana (2008) návratnost nedosáhne v�tšinou ani 50 %, proto se používají 

r�zné nástroje. Jedním z nich m�že být nap�íklad odm�na, která má však spíše 

symbolický význam. Osobn� jsem využila odm�ny ve form� bonbon�, které m�ly 

nejv�tší efekt v práv� již zmi	ovaném mate�ském centru. 

2.2.2 Kvalitativní sb�r dat 

Tato �ást výzkumu za�ala v zá�í 2007 a skon�ila v kv�tnu 2008. Sb�r dat 

probíhal formou rozhovor� s obyvateli Mladé, na které jsem získala kontakt v první 

etap� terénní výzkumu. 

Z p�vodních 12 rodin, na které jsem získala kontakt b�hem první etapy 

výzkumu, jsem kvótním výb�rem vybrala 6. Kvótní výb�r je založen na nápodob�

známých vlastností u populace, na které probíhá šet�ení. Tedy na základním souboru, 

u kterého p�edpokládáme, že naše záv�ry budou platné. Nejen kvótním výb�rem pak 

vytvo�íme vzorek (výb�rový soubor), který skute�n� pozorujeme.(Disman, 2008) 

Kvótní podmínky, na které jsem se hlavn� zam��ila, jsem ur�ila takto: rodina žijící 

v Milovicích-Mladé, minimáln� jeden z manžel� dojíždí za prací do jiného m�sta, 

d�ti jsou ve v�ku, kdy navšt�vují nebo brzy budou n�jaké školní za�ízení.  

Díky t�mto podmínkám jsem vybrala a kontaktovala 6 rodin kv�li další 

spolupráci na bakalá�ské práci. Jeden respondent odmítl kv�li rodinným d�vod�m a 

s jedním respondentem jsem komunikovala pouze po Internetu, kv�li nemožnosti 

dohodnout si osobní sch�zku, proto do výsledk� výzkumu nebyly tyto výpov�di 

za�azené. 

                                                
6 V rámci následného zpracovávání a filtrace dotazník� museli být dva respondenti vy�azeni, protože 
se Milovic nep�ist�hovali, ale p�ímo z ní pocházeli. 
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 Se �ty�mi respondenty jsem vedla polostrukturované rozhovory. 

Polostrukturovaný rozhovor nebo jak J. Hendl (1999) tento rozhovor nazývá 

„rozhovor podle návodu“, p�edstavuje seznam otázek �i témat, které se v rámci 

rozhovoru mají probrat a podle nich je i rozhovor sm�rován. Takovéto interwiev také 

uleh�uje srovnávání p�i komunikaci s více lidmi.  

Z rozhovor� byl op�t po�izován záznam na diktafon. Respondenti diktafon 

z p�edchozího setkání již znali, takže op�t souhlasili.7 Tento zvukový záznam je 

d�ležitou pom�ckou, avšak p�epis je velmi �asov� náro�ný. S t�mito záznamy také 

souvisí vytvo�ení popisu pro další identifikaci. Základem je poznamenání si �asu, 

místa a osob. (Disman, 2008)  

Respondentovi jsem pokládala otázky, které se týkaly života v Milovicích a 

po vyslechnutí odpov�di jsem pokládala další p�ípadné dopl	ující otázky. Rozhovory 

probíhaly naprosto individuáln�, ale snažila jsem vždy udržet strukturu založenou na 

hlavním tématu a tak aby rozhovory odpov�d�ly na t�i výzkumné otázky: 

- Jak probíhá rodinný život „novousedlík�“? 

- Jak život rodiny souvisí s m�stem, jak je infrastrukturou m�sta 

ovliv	ován? 

- Jaká je míra identifikace rodiny s Mladou? 

Takto nestandardizovaný rozhovor probíhá na základ� interakce výzkumníka 

a respondenta. Respondent se tak stává spoluautorem zn�ní otázek. Výzkumník má 

pouze obecný plán, ale jeho podoba se tvo�í až p�i samotném rozhovoru.(Disman, 

2008)  

Rozhovory s rodinami byly provád�ny pr�b�žn� podle �asových možností a 

mých pot�eb doplnit informace. V�tšinou jsem se snažila osobn� rodinu navštívit 

dvakrát. Pro zachování anonymity respondent� budou rodiny nazývány po�áte�ními 

písmeny jejich p�íjmení. Všechny rozhovory byly provád�ny u respondent� doma. 

                                                
7 I když všichni s diktafonem souhlasili, již po prvních rozhovorech bylo jasné, že u respondent�
existuje ur�itý blok, protože po vypnutí diktafonu se respondenti více rozhovo�ili, proto jsem byla 
nucena po odchodu utvo�it si další poznámky. Okamžité zaznamenání poznámek nebylo možné, 
protože to narušovalo respondentovu výpov�
. Jednou jsem tak u�inila a respondent s tématem již 
dále nepokra�oval. 
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P�ehled rozhovor�: 

Ozna�ení 

rodiny 

Po�et let 

v Mladé 

Datum 

rozhovoru
Poznámka 

Ozna�ení 

rozhovoru

Rodina D. 10 let 4.12.2007 
u rozhovoru byl p�ítomen i 

manžel 
RD 

14.11.2007  RM1 
Rodina 

M. 
9 let 

4.12.2007 
u rozhovoru byl p�ítomen i 

manžel 
RM2 

Rodina P. 10 4.12.2007  RP 
22.8.2007  RŠ1 

Rodina Š. 8 let 
14.11.2007  RŠ2 
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3 HISTORIE A SOU�ASNOST MILOVIC 

3.1 Historický kontext 

M�sto Milovice, o rozloze 3119ha, leží v blízkosti m�sta Lysá nad Labem, ve 

st�edo�eském kraji v okrese Nymburk. Vzdáleno je p�ibližn� 30 km od hlavního 

m�sta Prahy. Milovice se skládají ze �ty� územních oblastí a to Milovice, Mladá, 

Boží Dar a Benátecká Vrutice. (www.mesto-milovice.cz) 

Milovická osada je úzce spjata s historií obce Mladá. O té jsou první zmínky 

z roku 1341 a od té doby Mladá prochází svojí nezávid�níhodnou historií. Náležela 

Lysé, Milovicím, Kostomlat�m a nakonec k Benátkám, aby se roku 1787 znovu 

objevila a existovala samostatn� a roku 1855 získala sv�j farní ú�ad. Této obci osud 

však op�t nep�ál a roku 1904 byl majetek ob�an� vykoupen, vyvlastn�n a p�ipadl 

vojenským ú�el�m Rakouska-Uherska.  

Roku 1905 opouští Mladou poslední ob�an, obec p�estává existovat a 

nastupuje etapa vojenského tábora Mladá. (Loudilová, 1996) Obec se p�em�nila na 

vojenské cvi�išt� a m�la zde základnu vojska Rakouska-Uherska. Roku 1914 spolu 

se za�átkem první sv�tové války byl z prostoru vytvo�en zajatecký tábor pro ruské, 

srbské a italské vále�né zajatce.   

Po skon�ení války, od roku 1918, p�evzali milovický tábor �eskoslovenští 

vojáci, kte�í zde provád�li výcvik d�lost�eleckých vojsk spolu se zkouškami t�žké 

munice. Byla zde také umíst�na balonová rota. Míst�m, kde býval hangár, a kde byly 

nacvi�ovány vzlety se dodnes �íká Balónka. Roku 1921 zde byla vybudována 

železni�ní vle�ka do Lysé nad Labem. To hlavn� kv�li pot�ebám rozší�ení cvi�išt� a 

snadn�jší doprav�. M�sto Milovice s armádou spolupracovalo a dále se rozvíjelo, 

nap�íklad roku 1931 zde byla otev�ena nová škola.  

Roku 1939 vládu nad vojenským areálem p�evzala n�mecká vojska, která 

po�ítala s využitím a rozší�ením prostoru. V kv�tnu 1945 n�mecká vojska Milovice 

opoušt�jí a tábora se op�t až do roku 1968 ujímá �eskoslovenská armáda. B�hem této 

doby zde bylo vybudováno moderní letišt� Boží Dar a vyst�hovaní obyvatelé b�hem 

druhé sv�tové války se mohli vrátit.  

Po druhé sv�tové válce to tedy mohlo vypadat na rozkv�t Milovic, avšak 

v srpnu 1968 byl vojenský prostor obsazen sov�tskou armádou. Bylo zde umíst�no 
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velitelství St�ední skupiny sov�tských vojsk, které si zde za zav�enou závorou 

vybudovalo vlastní m�ste�ko. Sov�ti v prostoru provedli postupn� velmi rozsáhlou 

výstavbu, která se skládala z objekt� pot�ebných pro vojenskou techniku a 

výcvikových za�ízení, kasáren pro mužstvo, ale také z obytných dom� pro d�stojníky 

a jejich rodiny. Také jim zde byla postavena nová teplárna, r�zné panelové domy, 

sportovní hala, poliklinika, obchodní domy, škola. 

Chování sov�tské armády v��i civilnímu obyvatelstvu bylo nad�azené a díky 

hospoda�ení Rudé armády zde vznikly velké ekologické škody. (�ehounek, 2006) 

P�ítomnost vojsk trvala až do sametové revoluce. Dne 19. �ervna 1991 opouští 

vojenský tábor poslední sov�tský armádní vlak, avšak významným dnem se stává až

30. �erven jako oslava odchodu posledního sov�tského voják. 

Po ukon�ení vojenských aktivit bylo nutné Mladou zabezpe�it. Prob�hla tak 

asanace oblasti od nevybuchlé a �áste�n� vybuchlé munice a vy�išt�ní zne�išt�ní 

p�dy a povrchových i podzemních vod. Pyrotechnická asanace byla ukon�ena v zá�í 

2001. (�apková, Tatarová, 2004)  

Od roku 1991 bylo uvažováno o budoucnosti bývalého vojenského prostoru. 

Vláda však neu�inila žádné kroky pro rozvoj a bylo rozhodnuto o privatizaci. Mezi 

plány s prostorem bylo vybudování mezinárodního leteckého terminálu �i výstavba 

zkušebního polygonu automobilky Škoda. (�ehounek, 2006) 

Rok 1991 je pro Milovice dvakrát významný, protože 3. 9. 1991 bylo 

ustanoveno, že obec Milovice se stává m�stem se všemi právy a povinnostmi. Tento 

rok také prob�hlo s�ítání obyvatel a bylo zjišt�no 1089 lidí žijících v Milovicích. 

V roce 2001 zde bylo nahlášeno 4493 obyvatel a pat�í mezi obce s nejnižším 

v�kovým pr�m�rem, ten �iní 28,7 let. Takovýto nízký v�kový pr�m�r vznikl v 

d�sledku p�ílivu mladých rodin, které p�ichází do zrekonstruovaných panelových 

dom� po sov�tských vojácích. M�stský ú�ad musí �ešit spolu s p�ílivem nových, 

mladých obyvatel také nedostatek pracovních míst. Toto negativum je nej�ast�ji 

�ešeno dojížd�ním za prací do okolních m�st. (�apková, Tatarová, 2004)  

V listopadu 2007 Milovice m�ly 7614 obyvatel, z toho 4673 ob�an�

(statistické údaje M�stského ú�adu) bydlí v rekonstruované �ásti Mladá. Migrace do 

m�sta Milovice se však stále nezastavila a k 1. únoru 2008 je evidováno 7830 

obyvatel (statistické údaje M�stského ú�adu), k 1. lednu 2009 je po�et obyvatel 8712. 

(statistické údaje M�stského ú�adu) 



23

3.2 Aktuální situace Milovic 

Milovice jsou nazývány jako „m�sto budoucnosti“ po odchodu sov�tských 

vojsk. V �ásti Milovice-Mladá byl umíst�ný sov�tský útvar, který p�íliš nedbal o 

ekologické zatížení oblasti, a proto v této oblasti muselo prob�hnout d�kladné 

vy�išt�ní od munice a r�zných chemických látek.   

V roce 1996 zde za�ala rekonstrukce panelových dom� po sov�tské armád�, 

ale kv�li �išt�ní oblasti zde byl do roku 2001 ve�ejnosti vstup zakázán. Od tohoto 

roku se do Mladé st�hují mladé páry. Avšak ukazují se první problémy jako je 

nedostatek pracovních míst a malá kapacita škol. (�TK, 2003) O rekonstrukci 

panelových dom� se v Mladé d�lí m�sto Milovice, okolní obce, r�zné státní instituce 

a také soukromé spole�nosti. Mladou tak za�ínají obývat mladé rodiny, které sem 

p�išly kv�li levn�jšímu živobytí v blízkosti Prahy, kde v�tšina nových obyvatel 

pracuje, nebo pracovat chce. (Blažek V., 2002)  

D�ležité pro rozvoj Milovic a vytvo�ení pracovních míst je nevyužívané 

letišt�, o které v roce 2002 projevila zájem irská spole�nost Tara Aerospace. Prodej 

letišt�, na kterém závisel rozvoj oblasti a vytvo�ení tisíce pracovních míst, však 

ztroskotal, když se stát nedohodl s irskou spole�ností. Plánované zlepšení situace 

v Milovicích se tak neuskute�nilo. (Blažek V., 2003) V roce 2002 probíhala také 

diskuze o umíst�ní zkušebního polygonu spole�nosti Škoda Auto, ale p�es protesty 

obyvatel se výstavba tohoto projektu neuskute�nila. (Fidler J., 2002)  

V roce 2004 m�sto Milovice vy�ešilo problém se základní školou, kdy 

nechala zrekonstruovat novou budovu a vytvo�it v ní nové t�ídy základní školy, ale i 

nová místa mate�ské školky. Avšak tato situace nejspíš nastane brzy znova, protože 

po�et obyvatel se neustále zvyšuje, díky neustálé rekonstrukci se sem st�hují hlavn�

mladé rodiny s d�tmi. Rodi�e nedostatek míst �eší také umís�ováním svých d�tí do 

mate�ských a základních škol v Lysé nad Labem a v dalších okolních m�stech, které 

už jsou však také zapln�ny. (�TK, 2004)  

V roce 2004 se taky za�alo mluvit o „problému noclehárny“, kdy lidé za prací 

musí dojížd�t do jiných m�st a v Milovicích jen p�espávají. Také se vyskytuje 

problém s nep�ihlášenými obyvateli Milovic. (�TK, Blažek V., 2004) V roce 2005 

vznikl dokument, podle n�hož se m�sto bude �ídit p�i jeho rozvoji. (Blažek V., 

2005a) Nejv�tším problémem, spojeným s p�íchodem nových investor� do m�sta, je 
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nemožnost urychlen� nabídnout pat�i�ný pozemek, protože ty stále pat�í státu a jejich 

p�evedení je zna�n� zdlouhavé. (Blažek V., 2005b) Velký úsp�ch zaznamenalo 

m�sto s p�evedením letišt� na St�edo�eský kraj a pozemk� po sov�tských vojácích, 

které m�sto získalo samo. Milovice tedy mohou po�ítat se vznikem plánovaných 

pr�myslových zón. (Blažek V., 2005c)  

Rok 2005 je také znamením rozvoje dopravy. Od zá�í zde za�íná p�sobit 

autobusová linka, která funguje na bázi m�stské hromadné dopravy a zajiš�uje 

hlavn� svoz obyvatel z rozsáhlé Mladé na nádraží a zp�t. (�TK, Blažek V., 2005) 

Také se plánuje elektrizace vlakového spojení s Lysou nad Labem a vzniku p�ímého 

spoje Milovice – Praha, kdy se samotná realizace plánuje na rok 2008. (Blažek V., 

2005d)  

V roce 2006 byla otev�ena nová mate�ská školka s kapacitou 300 d�tí a hned 

byla ze dvou t�etin zapln�na, avšak op�t se za�íná projevovat nedostate�ná kapacita 

základní školy, kdy vycházejících žák� je mén� než nov� p�íchozích prv	á�k�. 

(Švédová P., 2006a) Tento rok je taky uskute�n�ním nad�je ve form� supermarketu, 

který také samoz�ejm� vytvo�í další pracovní místa. Dosud si v Milovicích a Mladé 

konkuroval jeden obchod a ve�erka, mnoho lidí tak �ešilo nákupy dojížd�ním do 

sousedních m�st. (Švédová P., 2006b) 

 Rok 2007 je dalším úsp�šným rokem Milovic. Za�ala zde nov� fungovat 

kriminální policie, která je umíst�na ve stávající budov� Policie �R a je v kontaktu 

s po�ádkovou policií. S rozr�stáním m�sta se také rozr�stá kriminální �innost, jako 

jsou r�zné krádeže, vloupání �i r�zné p�estupky a p�e�iny. Je to dáno i tím, že se zde 

nachází spousta lidí, kte�í v Milovicích nejsou dlouhodob� hlášeni. (Švédová P., 

2007)  

Dalším významným posunem dop�edu je otev�ení první st�ední školy, která 

sídlí v p�edsálí milovického muzea. Pobo�ku zde založila Soukromá st�ední odborná 

škola cestovního ruchu Beroun. Nabízí klasické �ty�leté studium s maturitou, ale i 

nástavbové studium a chce zde zavést  i jazykové kurzy. (T�šínský O., 2007).  

Rok 2008 je ve znamení dalších budoucích zm�n. Realizace p�ímého 

vlakového spojení se plánuje na následující rok, s tím bude spojeno i rozší�ení 

dosavadního milovického nádraží. (Štefan V., 2008) Na p�íští rok je také 

naplánováno zavedení m�stské policie ve spojení s Lysou nad Labem. (Rokosová A., 

2008) Dále se pracuje na plánech o využití letišt�, které te
 vlastní st�edo�eský kraj. 

Ten si zadal vytvo�ení studie na toto téma. Záv�ry studie zprovozn�ní letišt�
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doporu�ují a také obsahují i další projekty na sportovní využití, cestovní ruch, rozvoj 

bydlení a ob�anskou vybavenost. (Urbanec O., 2008) 
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4 BUDOUCNOST RODIN V MILOVICÍCH-MLADÉ – 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 

4.1 Dotazníkové šet�ení 

Dotazníkové šet�ení probíhalo mezi obyvateli Milovice-Mladá. Dotazníky 

byly umíst�ny v nejvyšším po�tu v Mate�ském centru, pobo�ce knihovny v Mladé, a 

také byly mezi obyvateli ší�eny po elektronickou formou. Šet�ení probíhalo od  

listopadu 2007 do srpna 2008 a navrátilo se mi 56 dotazník�. Tento dotazník8 byl 

složen z 24 položek a roz�len�n podle t�ech výzkumných otázek. 

První výzkumnou otázku „Jaké okolnosti provázely st�hování do nového 

bydlišt� v Mladé a jaké byly d�vody ke st�hování?“ jsem založila na p�edpokladu, že 

d�vod st�hování je po�ízení vlastního bydlení i za podmínky, že místo zam�stnání 

nemusí být v míst� nového bydlišt�. Zjiš�ovány jsou také další okolnosti v rámci 

st�hování jako p�edchozí reference o Mladé �i výskyt problém� po nast�hování. 

Druhá výzkumná otázka „Jak obyvatelé vidí m�sto, hlavn� infrastrukturu ve 

form� služeb, které nabízí?“ spo�ívá v zjiš�ování, jak respondenti vidí vývoj m�sta, a 

jak hodnotí dostupné služby. 

T�etí výzkumná otázka „ Jaký si obyvatelé vytvo�ili vztah k m�stu?“ zahrnuje 

otázku domova rodiny a vytvo�ení si vztahu k m�stu. D�ležité je odhalení, zda by se 

respondent odst�hoval. 

Respondenty nejd�íve p�edstavím v rámci využitých identifika�ních otázek a 

následn� zanalyzuji jednotlivé položky dotazníku podle výzkumných otázek. Otázky 

na záv�r této kapitoly shrnu. U každé otázky je zárove	 v tabulce znázorn�n po�et 

odpov�dí respondent�. 

Dotazníkového šet�ení se zú�astnilo 56 respondent�, avšak p�i filtrování 

dotazník� museli být vy�azeni dva respondenti, kte�í uvedli jako místo p�vodního 

bydlišt� Milovice-Mladá. V�kové složení zbývajících respondent� bylo v rozp�tí od 

20 až 53, hlavn� tedy respondenti v produktivním v�ku9. Nejvíce respondent�

                                                
8 Bližší popis použitých metod p�i vytvá�ení a výb�ru respondent� je v kapitole Metodologie 
9 Tito respondenti jsou tedy velmi d�ležití pro zjišt�ní místa zam�stnání, zda se nachází v Milovicích 
�i jinde. 
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pochází ze skupiny 25 – 37letých. Mezi respondenty p�evládaly ženy, které 

zastoupily 57%. Nadpolovi�ní v�tšina dotazovaných je v manželském svazku a 

pouze deset jedinc� uvedlo, že jsou bezd�tní. P�evládají také st�edoškolsky vzd�laní, 

kte�í zastoupili 46%, a druhou nepo�etn�jší skupinou mezi respondenty jsou 

vysokoškoláci. 

v�k 
absolutní  

po�et 
relativní  

po�et v %  d�ti 
absolutní  

po�et 
relativní  

po�et v % 
mén� než 20 0 0  1 až 2 41 76 
20-30 24 44  3 a více 4 7 
31-40 26 48  bezd�tný 9 17 
více než 40 3 6  neodpov�d�lo 0 0 
neodpov�d�lo 1 2  celkem 54 100 
Celkem 54 100     

    vzd�lání 
absolutní  

po�et 
relativní  

po�et v % 

pohlaví 
absolutní  

po�et 
relativní 

po�et v % ZŠ 0 0 
Muž 23 43  SOU 0 0 
Žena 31 57  st�ední bez  2 4 
neodpov�d�lo 0 0  st�ední s 25 46 
Celkem 54 100  VOŠ 5 9 
    VŠ 22 41 

stav 
absolutní  

po�et 
relativní  

po�et v %  neodpov�d�lo 0 0 
ženatý, vdaná 34 63  celkem 54 100 
Soužití 11 20    
svobodný 5 9    
rozvedený 3 6    
vdovský 1 2    
neodpov�d�lo 0 0    
Celkem 54 100    

První otázka dotazníku „Pocházíte z Milovic?“ je zárove	 filtra�ní otázkou. 

Zjiš�uje tedy, zda je respondent p�vodním obyvatelem Milovic �i se p�ist�hoval. 

D�ležit�jší pro vyhodnocování dotazníku jsou respondenti, kte�í z Milovic 

nepocházejí, jsou ovlivn�ni jinou m�stskou kulturou. Z tohoto d�vodu byly dva 

dotazníky vy�azeny a dále se s nimi nepracuje. Nejv�tší po�et respondent� uvedlo 

jako výchozí m�sto Prahu, a to 30 %. Dalším významným po�tem jsou respondenti 

ze st�edo�eského kraje, ze kterého p�išlo 7 respondent� a navíc z Lysé nad Labem 4 

respondenti a z �elákovic další 2 dotazování, dohromady tedy 24 %. Zastoupeny 

však byly všechny kraje �eské republiky a mezi respondenty byl i p�íslušník cizího 

státu, p�esn�ji Slovenské republiky. 
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absolutní po�et relativní po�et v % 
�elákovice 2 4 
Praha 16 30 
Lysá nad Labem 4 7 
Jiho�eský kraj 1 2 
Jihomoravský kraj 4 7 
Karlovarský kraj 1 2 
Vyso�ina 1 2 
Královehradecký kraj 1 2 
Liberecký kraj 3 6 
Moravskoslezský kraj 3 6 
Olomoucký kraj 3 6 
Pardubický kraj 2 4 
Plze	ský kraj 1 2 
St�edo�eský kraj 7 13 
Ústecký kraj 1 2 
Zlínský kraj 2 4 
cizí stát 1 2 
bez udání místa 1 2 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

4.1.1 Okolnosti provázející st�hování do Mladé 

Jaký byl Váš d�vod se p�est�hovat do Milovic? 

Otázka m�la ur�it nej�ast�jší d�vod st�hování do Milovic. Základem byl m�j 

p�edpoklad, že st�hování probíhalo z d�vodu získání bytu a to na základ� neustálé 

výstavby bytových dom�. Mezi odpov�
mi se vyskytovalo šest motiv� p�est�hování 

tedy bydlení, finan�ní d�vody, klid, p�íroda, rodinné d�vody a zam�stnání. Dále 

respondenti tyto d�vody kombinovali. 26 respondent� uvedlo jako hlavní d�vod 

práv� bydlení. Navíc osm respondent� tuto odpov�
 dále zkombinovalo s jinými 

výše uvedeným d�vodem. Významnou skupinou jsou dále práv� r�zné kombinace 

d�vod�, která zabírá 20% odpov�dí, další nej�ast�jší odpov�dí byly r�zné rodinné 

d�vody, které uvedlo sedm respondent�. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
bydlení 26 48 
finan�ní d�vody 2 4 
klid 1 2 
P�íroda 2 4 
rodinné d�vody 7 13 
zam�stnání 5 9 
r�zné kombinace výše uvedených 11 20 
neodpov�d�lo 0 0 
Celkem 54 100 
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P�icházel/a jste do Milovic s n�jakým o�ekáváním? 

Otázka zjiš�uje p�edcházející informovanost respondent� o novém bydlišti, 

požadavcích a p�áních v rámci rozhodnutí o p�est�hování do Mladé. Nejvýznamn�jší 

skupinu vytvo�ilo 38 respondent�, kte�í si v rámci st�hování nevytvo�ili žádná 

o�ekávání spojená s budoucím bydlišt�m. Ostatních 16 respondent� p�išlo s n�jakým 

o�ekáváním, kdy nej�ast�jší odpov�dí byla o�ekávání spojená s rozvojem m�sta, 

takto odpov�d�lo 6 respondent�. Jeden respondent sice odpov�d�l kladn�, ale svoje 

o�ekávání neup�esnil. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
o�ekávání - bez up�esn�ní 1 2 
o�ekávání - klidné m�sto 2 4 
o�ekávání - klidné prost�edí 2 4 
o�ekávání - neur�itý pocit 1 2 
o�ekávání - p�kné bydlení 1 2 
o�ekávání - poznat nové lidi 2 4 
o�ekávání - rozvoj m�sta 6 11 
o�ekávání - život s kamarádkou 1 2 
bez o�ekávání 38 70 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Vyskytly se n�jaké problémy po p�ist�hování? 

Otázka m�la zjistit, zda se vyskytl problém po p�ist�hování. Bezproblémové 

zabydlení uvedlo 70% odpovídajících. Mezi problémy uvedlo 7 respondent� špatnou 

kvalitu stavby a mezi problémy 3 dotazovaní uvedli špatné sousedské vztahy. Jako 

odpov�
 byly dále uvedeny nedostatky v doprav�, infrastruktu�e �i byl nastín�n 

problém s mate�skými školami. T�i respondenti uvedli kombinace výše uvedených 

problém�. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
nedostatek MŠ 1 2 
slabá infrastruktura m�sta 1 2 
sousedské vztahy 3 6 
špatná doprava 1 2 
špatná kvalita stavby 7 13 
r�zné kombinace výše uvedených 3 6 
bez problém� 38 70 
neopov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Znal/a jste zde n�koho p�ed p�est�hováním? (Pokud ano, ovlivnilo to n�jak Vaše 

rozhodnutí p�est�hovat se do Milovic?) 
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Cílem této otázky bylo zodpov�d�t, zda reference od známých, kte�í v Mladé 

již bydlí, ovlivnily rozhodnutí st�hovat se, samoz�ejm� pokud takové reference 

existovaly. Nadpolovi�ní v�tšina dotazovaných, p�esn�ji 59%, zde nikoho p�ed 

p�est�hování neznala a nem�la tedy žádné, takto zprost�edkované, reference o život�

v Mladé. Zbývajících 22 odpovídajících zde n�koho znalo. Tato skupina se dále 

rozd�lila p�esn� na p�l, po 11 respondentech. Nelze tedy �íci zda by informace od 

zde žijících ovliv	ovali migraci do Mladé. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
ano znal, ovlivnilo 11 20 
znal, neovlivnilo 11 20 
neznali 32 59 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Jak dlouho žijete v Milovicích? 

Nejvíce zastoupeni jsou respondenti, kte�í v Milovicích bydlí od jednoho do 

�ty� let, tedy 48%. Respondent�, kte�í bydlí v Mladé více jak 4 roky, bylo 23 a 8 

z nich je v Mladé už více jak 8 let. Nejdéle zde žijících 7 respondent� je tu 10 let. 

Díky tomuto rozp�tí lze získat jak dlouhodobý pohled na m�sto, tak i krátkodobý, 

avšak intenzivn�jší. Neodpov�d�l jeden respondent. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
1 rok a mén� 4 7 
1 až 4 roky  26 48 
4 až 8 let 15 28 
více jak 8 let 8 15 
neodpov�d�lo 1 2 
celkem 54 100 

Kde/ v jakém m�st� pracujete Vy-Váš/e manžel/ka, pop�. kde Vaše d�ti navšt�vují 

vzd�lávací za�ízení? 

Tato otázka má zjistit, kolik respondent� má zam�stnání v Milovicích. 

Neodpov�d�li zde dva respondenti. �ást Milovic-Mladá je známá tím, že zde lidé 

sice bydlí, ale za prací dojížd�jí do okolních m�st10. V této otázce respondenti mohli 

uvád�t místo zam�stnání své, pop�. i manžela. Proto se objevují r�zné kombinace 

m�st. Hlavní rozd�lení je tedy zam�stnání v Milovicích �i jinde.  

Respondent mohl uvést i kde navšt�vují jeho d�ti vzd�lávací za�ízení. Tyto 

odpov�di však neutvo�ily nijak výraznou po�etní skupinu. 

                                                
10 Potvrzeno novinovými �lánky, ale i výpov�
mi respondent� v druhé �ásti výzkumu. 
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Pouze osm respondent� uvedlo, že místem zam�stnání, jejich �i manžela, jsou 

Milovice. Nejvíce respondent�, 38, však uvedlo, že pracují v Praze. Dále respondenti 

uvád�li m�sta Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Nymburk, Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav, Ji�ice, �elákovice, Benátky nad Jizerou, tedy m�sta st�edo�eského 

kraje v okolí Milovic. Z výsledk� je tedy vid�t, že za zam�stnáním v�tšina 

respondent� dojíždí. 

U podotázky se vzd�lávacími za�ízeními uvedlo 15 respondent�, že jejich d�ti 

navšt�vují mate�skou �i základní školu v Milovicích. Dále byla zmín�ná mate�ská 

škola v Benátkách a základní škola v �elákovicích, ale nedosáhla takového po�tu 

jako oznámení o návšt�vnosti vzd�lávacích za�ízení v Milovicích. Nej�ast�jší 

kombinace, která se objevila, byla zam�stnání v Praze a d�ti navšt�vují školní 

za�ízení v Milovicích, objevilo se tak 12krát. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
Milovice 8 15 
Praha, st�edo�eský kraj 44 81 
neodpov�d�lo 2 4 
celkem 54 100 

V jakém právním vztahu k Vám je Vaše nemovitost, kde bydlíte? 

Mladá nabízí finan�n� výhodné bydlení, a proto cílem této otázky bylo 

zjišt�ní, jaký právní vztah respondent� k nemovitosti p�evládá. Nadpolovi�ní v�tšina, 

tedy 57% respondent�, uvedlo vlastnický právní vztah, nájemní vztah uvedlo 22 

respondent� a jeden respondent uvedl jiný právní vztah a to, že bydlí v obecním byt�. 

Tato velká �ást odpov�dí, tedy jasn� vypovídá o finan�ní dostupnosti bydlení, a to i v 

závislosti na to, že další finance jsou r�zn� investovány nap�. na dojížd�ní do 

zam�stnání. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
vlastnický 31 57 
nájemní 22 41 
družstevní 0 0 
jiný, obecní 1 2 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

4.1.2 Hodnocení infrastruktury m�sta 

Zajímá Vás historie obce, kde bydlíte? 
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Milovice-Mladá má velmi specifickou a zajímavou historii, od které se odvíjí 

i její následný rozvoj a sou�asná situace. Z p�ti bodové škály odpov�dí vybralo 46% 

odpov�
 rozhodn� ano. Spíše ano zaškrtlo 30% respondent�. Neutrálních je 7 

dotazovaných. Spíše ne uvedlo 6 respondent�. Z t�chto výsledk� je jasné, že zájem o 

historii Mladé se mezi obyvateli vyskytuje. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
rozhodn� ano 25 46 
spíše ano 16 30 
ani ano, ani ne 7 13 
spíše ne 6 11 
rozhodn� ne 0 0 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Jak byste charakterizoval/a Vaši obec? 

Obec prochází neustálým rozvojem, a proto má tato otázka nastínit, jak ji vidí 

její obyvatelé. O vysp�losti obce se vyjád�ili všichni respondenti. Jako velmi 

vysp�lou obec neohodnotil nikdo, naopak jako velmi nevysp�lou ji ozna�il jeden 

respondent. Spíše vysp�lou vidí Milovice 11% respondent�. Nejv�tší po�et 

respondent�, a to 24, ozna�ilo obec jako spíše nevysp�lou. Pr�m�rnou vidí obec 23 

respondent�. P�evažuje tedy negativní hodnocení obce. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
velmi vysp�lá 0 0 
spíše vysp�lá 6 11 
pr�m�rná 23 43 
spíše nevysp�lá 24 44 
velmi nevysp�lá 1 2 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

  

Jak hodnotíte infrastrukturu Vaší obce? 

Tato otázka velmi blízce souvisí s p�edcházející a reflektuje stav obce, kdy 

p�evládá bytová výstavba, ale služby se rozvíjejí pomaleji. Odpov�d�li všichni 

dotazovaní. Zde byly zaškrtnuty všechny z možných odpov�dí, kdy 59 % 

odpovídajících se vyjad�uje o infrastruktu�e jako o docela špatné. P�im��enou ji 

hodnotí 28 % respondent�. Jeden respondent hodnotí infrastrukturu jako velmi 

dobrou a jako velmi špatnou ji vidí dva respondenti. Op�t je zde tendence 

k negativnímu vyjad�ování se a hodnocení. 
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absolutní po�et relativní po�et v % 
velmi dobrá 1 2 
docela dobrá 4 7 
p�im��ená 15 28 
docela špatná 32 59 
velmi špatná 2 4 
neodpov�d�lo 0 0 
Celkem 54 100 

Zm�nily se podle Vašeho mín�ní v posledních 15 letech Milovice-Mladá? 

Na tuto otázku, která shrnuje vývoj p�edchozích dvou otázek, neodpov�d�li 

dva respondenti, jeden respondent nev�d�l. Zm�nu nevidí 3 odpovídající a 3 sice 

zm�nu vidí, ale neuvedli d�vod. Nejviditeln�jší zm�nou je rekonstrukce budov, kdy 

tak uvedlo 23 respondent�, z nich 7 vidí i další zm�ny spojené s osidlováním m�sta a 

rozvojem infrastruktury. Dva respondenti zm�ny hodnotí jako celkový rozvoj m�sta, 

sedm odpovídajících odpov�d�lo, že vzniká nové m�sto. Podle odpov�dí je jasné, že 

se Mladá m�ní a to s kladným hodnocením. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
zm�na nastala - bez d�vodu 3 6 
zm�na v celkovém rozvoji 2 4 
zm�na v osidlování m�sta 5 9 
zm�na v rekonstrukci budov a okolí 16 30 
zm�na ve vzniku nového m�sta 7 13 
další zm�ny 3 6 
r�zné kombinace zm�n 12 22 
zm�nu nevidí 3 6 
neví 1 2 
neodpov�d�lo 2 4 
celkem 54 100 

Jaký má podle Vás vliv pokra�ující migrace rodin do Milovic-Mladé na vývoj m�sta? 

Žádný z respondent� migraci jako rozhodn� negativní nevidí. Migrace 

mladých rodin do Mladé je spojena s výstavbou nových �i rekonstrukcí dom� po 

sov�tských vojácích. Tato migrace nutí m�sto k neustálým rozvojovým akcím, jako 

zv�tšování školy a dalším výstavbám a opravám jako jsou chodníky �i další 

komunikace. Což je sice pro m�sto pozitivní, ale otázkou je, zda by tento p�íliv rodin 

nem�l na chvíli ustat. Jako spíše pozitivní pro m�sto vidí migraci rodin do Mladé 

nejv�tší po�et respondent�, a to 41 %. Další skupina, 15 odpovídajících, vidí migraci 

jako rozhodn� pozitivní, 15% respondent� zastává neutrální postoj. K spíše 

negativnímu vlivu na m�sto se kloní 9 respondent�. Je tedy názor, že migrace rodin 

do Mladé je pro m�sto pozitivní a její zastavení není nutné 
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absolutní po�et relativní po�et v % 
rozhodn� pozitivní 15 28 
spíše pozitivní 22 41 
neutrální 8 15 
spíše negativní 9 17 
rozhodn� negativní 0 0 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Jaký význam p�isuzujete následujícím v�cem? 

Tato otázka má 16 podbod� a zjiš�uje d�ležitost pro jednotlivé respondenty, 

které byly hodnoceny na p�tibodové stupnici. Hodnocení probíhalo jako známkování 

ve škole, kdy 1 znamenala nejvíce p�isuzovaný význam a 5 naprostou 

bezvýznamnost. Navazuje na ni další otázka, která zjiš�uje, jak jsou v t�chto sm�rech 

poskytovány služby ve m�st�. 

I.) RODINA – Mladá je plná mladých lidí, které se sem st�hují za levným bydlením 

a založením rodiny. Tento bod pokládám za zásadní pro další otázku. Zde 

neodpov�d�l jeden respondent a 91% odpovídajících uvedlo, že rodin� jako instituci 

je p�ikládána nejvyšší významnost. Rodinný život tedy p�edstavuje základní 

požadavek na m�sto. 

II.) ZA�ÍZENÍ DOMÁCNOSTI – Souvisí s materiálními pot�ebami a požadavky na 

nabídku materiální statk� v této oblasti, jako je možnost nákupu ve specializovaných 

obchodech �i možnost obrátit se na specialistu v tomto oboru ve svém domovském 

m�st�. Odpov�
 uvedli všichni dotazovaní. Nejv�tší skupinu tvo�í respondenti 

s pr�m�rnou d�ležitostí v této oblasti, a to 43%, avšak jsou tendence k vyšší 

významnosti ve vybavenosti m�sta v tomto sm�ru. 

III.) ZASAHOVÁNÍ DO POLITIKY M�STA – Souvisí s pot�ebami informovanosti o 

chodu m�sta, možnostech rozhodovat, podávat návrhy na zm�ny �i možností 

politicky se angažovat. Nejvíce odpov�dí bylo ohodnoceno jako pr�m�rný zájem o 

zásahy do politiky m�sta, a to 39%. Respondenti dále p�isuzovali nižší význam, kdy 

dalších 21 respondent� uvedlo skoro bezvýznamnost a naprostou bezvýznamnost 

v rámci této pot�eby. Respondenti mají menší tendence k angažovanosti v obecní 

politice. 

IV.) P�EHLED O D�NÍ VE M�STE – Tento bod souvisí s p�edcházejícím bodem, 

liší se akorát mírou angažovanosti v politice m�sta. Nejsnadn�jší p�ístup 
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k informacím o d�ní ve m�st� podává m�sí�ník Milovické echo11, který vydává 

m�sto. A�koli se v minulém bod� otázky ukázal nižší zájem o zasahování do politiky 

m�sta, 43% odpovídajících uvedlo druhý nejvyšší zájem o získávání informací o d�ní 

ve m�st�. Další nej�ast�jší odpov�
 byl st�ední význam t�chto informací. Oproti 

p�edcházejícímu bodu lze tedy mluvit o opa�né tendenci, kdy pro respondenty je 

informovanost o m�st� d�ležitá. 

V.) SNADNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST – Dopravní dostupnost je vzhledem 

k dojížd�ní za prací velmi nutná. Respondenti odpov�d�li všichni a jako velmi 

pot�ebnou ji uvedlo 22 respondent�, jako pot�ebnou poté nejvíce respondent� a to 24. 

Obyvatelé Mladé tedy snadnou dopravní dostupnost up�ednost	ují. 

VI.) NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT – V rámci první etapy terénního výzkumu v Milovicích 

jsem velmi �asto narazila na toto téma. Avšak 50% dotazovaných uvedlo, že 

náboženskému životu nep�ikládají žádný, naopak pouze 17% p�ikládá této sfé�e 

nejvyšší význam. Sv�d�í to tedy o individuální pot�eb�. 

VII.) VZD�LÁVÁNÍ – Vzd�lávání provází jedince celý život, pokud se mladí rodi�e 

již sami dále nevzd�lávají, zabývají se touto sou�ástí života u svých d�tí. Milovice 

nabízejí v sou�asné dob� t�i stupn� vzd�lávacího systému, avšak nejv�tší problém se 

týká hlavn� nedostatku míst ve t�ídách. V tomto bod� se respondenti orientovali 

p�evážn� na velmi velký a velký význam vzd�lávání v jejich životech. Nejvíce 

respondent� uvedlo práv� velký význam, p�esn�ji 26 dotazovaných a nejvyšší 21. 

VIII.) VÝLETY/TURISITIKA – Souvisí s možnostmi trávení volného �asu. 

Nejvýznamn�jší skupina 27 respondent�, tedy p�esn� 50%, p�ikládá velký význam 

tomuto druhu trávení volného �asu. Vzhledem k povinnostem v pracovním týdnu, to 

m�že být taky jedním z d�vod� opoušt�ní m�sta o víkendech. 

IX.) KONTAKT S P�ÍRODOU – Milovice-Mladá jsou vyhledávány i kv�li 

nedot�ené p�írod� v okolí. A i podle odpov�dí, kdy 22 respondent� uvedlo velmi 

velký význam a 19 respondent� velký význam, lze usuzovat o p�írod� jako o výhod�

Milovic. 

X.) SPORTOVNÍ VYŽITÍ – Sportovní vyžití je dalším prvkem trávení volného �asu. 

Nejv�tší po�et respondent� uvedlo, že tomuto zp�sobu trávení volného �asu p�ikládá 

pouze pr�m�rný až nadpr�m�rný význam a to 31 a 39 respondent�. 

                                                
11 Milovické Echo je možné získat v papírové podob� nebo i na oficiálních internetových stránkách 
m�sta, www.mesto-milovice.cz,  kde je umíst�n i archív starších �ísel. 
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XI.) MODERNÍ OBCHODNÍ CENTRUM – Moderní obchodní centrum 

v Milovicích zatím chybí. Hlavn� lidé p�icházející z Prahy jej m�žou postrádat. 

Podle odpov�dí, kdy 39% dotazovaných uvedlo pr�m�rný význam, dále pak 19 % 

ozna�ilo velkou významnost a 22% tém�� bezvýznamnost. Moderní centrum je 

respondenty vyžadováno pr�m�rn�. I má domn�nka o vyšší pot�eb� u pražských 

p�ist�hovalc� se nepotvrdila, 7 ze 16 respondent� z Prahy uvedlo rovn�ž pr�m�rnou 

pot�ebu v této oblasti. 

XII.) VLASTNÍ SEBEUPLATN�NÍ – Otázka rozebírá možnosti sebeuspokojení 

v rámci vlastních pot�eb a jejich realizace a tím i nároky kladené na m�sto. V tomto 

bod� sedm respondent� uvedlo pr�m�rný význam, avšak 26 respondent� uvedlo 

velkým význam a 16 respondent� velmi velký význam. M�sto by tedy m�lo spl	ovat 

požadavky i v rámci pot�eb sebeuplatn�ní jeho obyvatel, které však jsou individuální 

záležitostí jedince, ale ur�it� by zde m�l být pro toto ur�ený prostor. 

XIII.) VLASTNICTVÍ AUTA – Díky autu se stáváme mobiln�jší, m�že sloužit i jako 

doprava do zam�stnání, která je, díky výše potvrzenému dojížd�ní, aktuální. Klade 

také ur�ité požadavky na m�sto, jako jsou kvalitní komunikace �i možnost 

parkování. Vlastnictví auta jako pr�m�rn� pot�ebné ozna�ilo nejvíce respondent�, 

zastoupili 37%. Dále 28% a 22% uvedlo auto jako pot�ebné a velmi pot�ebné. M�sto 

musí tedy po�ítat s automobilovou dopravou a p�izp�sobit tomu výstavbu ve�ejných 

prostranství. 

XIV.) VLASTNICTVÍ ZAHRÁDKY/CHATY – Milovice-Mladá mají podobu sídlišt�. 

Tato otázka reflektuje pot�ebu obyvatel mít chatu, tedy místo odpo�inku od 

m�stského ruchu �i zahrádku jako možnost jiných �inností než jaké nabízí m�sto. 

Po�et stejných odpov�dí se shoduje u pr�m�rných a malých požadavk� na vlastnictví 

zahrádky �i chaty, a to po 15 odpov�dích. Respondenti, kte�í v�bec nepožadují bylo 

12. A�koliv je vysoký požadavek na kontakt s p�írodou u tohoto bodu tomu tak není. 

XV.) BEZPE�NOST VE M�ST� – Tato otázka zahrnuje prevenci proti kriminalit�, 

bezpe�nost spojenou s dopravou, p�edstavující r�zné p�echody a p�ejezdy, ale i 

zabezpe�ení nebezpe�ných prostor�. 50% dotazovaných se shodlo, že je pro n�

bezpe�nost ve m�st� velmi d�ležitá, následn� 35% respondent� uvedlo bezpe�nost ve 

m�st� jako d�ležitou. Je jasné, že toto je d�ležitým prvkem, co obyvatelé od m�sta 

vyžadují. 

XVI.) ZDRAVÍ – Tento poslední bod p�edstavuje dostupnost léka�ských a 

lékárenských prost�edí ve m�st�. Na tuto otázku neodpov�d�l jeden respondent. 42 
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respondent� uvedlo, že otázka zdraví je prioritní. Je jasné, že zdravotní složka by 

m�la být ve m�st� dostupná a je požadována. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 49 9 1 5 22 9 21 13 22 11 6 16 12 6 27 42
2 2 16 11 23 24 4 26 27 19 21 10 26 15 6 20 9
3 0 23 21 19 7 6 7 6 9 17 21 7 20 15 7 2
4 2 5 15 7 0 8 0 8 4 5 12 2 5 15 0 0
5 0 1 6 0 1 27 0 0 0 0 5 3 2 12 0 0
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celkem 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 91 17 2 9 41 17 39 24 41 20 11 30 22 11 50 78
2 4 30 20 43 44 7 48 50 35 39 19 48 28 11 37 17
3 0 43 39 35 13 11 13 11 17 31 39 13 37 28 13 4
4 4 9 28 13 0 15 0 15 7 9 22 4 9 28 0 0
5 0 2 11 0 2 50 0 0 0 0 9 6 4 22 0 0
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celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Jak jsou podle Vás poskytnuty/zajišt�ny tyto služby �i možnosti ve m�st�? 

Tato otázka reaguje na p�edcházející. Respondenti zde m�li odpovídat na 13 

bod�, jak jsou v m�st� zajišt�ny. Op�t probíhalo hodnocení jako známkování ve 

škole, kdy 1 znamenala výborné zajišt�ní a 5 jako nedostate�né. 

I.) LÉKA�SKÁ PÉ�E – Je hlavní reakcí na poslední bod p�edchozí otázky, kdy 

78% respondent� uvedlo zdraví jako prioritní. O zajišt�ní léka�ské pé�e se vyjád�ilo 

nejvíce respondent�, a to 17, jako o chvalitebném, dále 16 respondent� uvedlo 

léka�skou pé�i jako pr�m�rnou a 14 odpovídajících uvedlo dostupnost jako 

dosta�ující. Lze tedy �íci, že léka�ská pé�e je zde pr�m�rn� zajišt�na. 

II.) OBCHODY – Dostatek obchod� souvisí s jedenáctým bodem, kdy moderní 

obchodní centrum bylo vyžadováno pr�m�rn�. Podobn� se respondenti staví 

k obchodní síti ve m�st�, kdy pr�m�rnost ozna�ilo 21 respondent�, avšak respondenti 

m�li tendence k negativnímu hodnocení. 17 respondent� ozna�ilo obchodní sí� jako 

dostate�nou a 6 jako nedostate�nou.12 Jeden respondent na tento bod neodpov�d�l. 

III.) ŠKOLNÍ ZA�ÍZENÍ – Sou�ástí bodu o vzd�lávání. V Mladé se vyskytly 

problémy v nedostatku míst v mate�ských a základních školách a rodi�e umíst�ní 

svých d�tí do škol �eší r�zn�. 37% respondent� ohodnotilo školní za�ízení jako 

pr�m�rné, 28% jako dosta�ující a 20% jako chvalitebný. Školní za�ízení zde tedy 

fungují pr�m�rn�, avšak vzd�lávání byla p�isuzována v�tší významnost. 

                                                
12 I když zm�na v tomto sm�ru mohla nastat výstavbou dvou supermarket�. 
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IV.) KULTURA – Prvek, který lze za�adit mezi volno�asové aktivity, má funkci 

odreagování, ale m�že mít i vzd�lávací efekt. M�že mít r�zné podoby jako divadelní, 

filmová a hudební p�edstavení �i r�zné p�ednášky a další spole�enské akce. Nejvíce 

odpov�d�lo 35% respondent�, kdy ozna�ili možnosti kulturního vyžití jako 

dostate�né, 33% ozna�ilo pr�m�rnost a 20% vidí kulturní možnosti jako chvalitebné. 

Kulturní vyžití je tedy ve m�st� zastoupeno také pr�m�rn�, avšak s tendencí ke slabší 

pr�m�rnosti.13

V.) SPORTOVNÍ VYŽITÍ – souvisí s desátým bodem p�edchozí otázky, kdy 

respondenti dávali sportu v�tší význam. Respondenti oznámkovali sportovní vyžití 

ve m�st� jako chvalitebné, tak se vyjád�ilo 22 respondent�, pr�m�rn� ho vidí 20 

respondent�. Sportovní vyžití je zde v Milovicích zastoupeno v lepším pr�m�ru a 

odpovídá tak požadavk�m 

VI.) DOPRAVNÍ DOSTUPNOST – Tento bod odpovídá pátému bodu minulé 

otázky, kdy respondenti vyjád�ili vyšší priority v této oblasti. Dotazovaní ohodnotili 

dopravní dostupnost jako pr�m�rnou, takto se vyjád�ilo 41% respondent�, 31% 

ohodnotilo lépe jako chvalitebné. P�es vyšší nároky na snadnou dopravní dostupnost 

ohodnotili stav ve m�st� jako lepší pr�m�r14. 

VII.) PRACOVNÍ MOŽNOSTI – Dostupnost práce v míst� bydlišt� jasn� ovliv	ují 

život rodiny, sebeuplatn�ní. Nedostatek pracovních míst ovliv	uje Milovice velmi 

vysoce. 52% respondent� ozna�ilo pracovní možnosti jako nedostate�né, dalších 

36% jako dostate�né. Je tedy jasné, že v Milovicích nedostatek práce je a že to 

p�sobí i na chování jejích obyvatel�. Tento fakt také vytvá�í obraz „noclehárny“, kdy 

obyvatelé ráno odjedou za prací do okolí a vrací se až ve�er. 

VIII.) PARKY/HRIŠT� PRO D�TI – Tato místa jsou st�ediskem odpo�inku a 

možnostmi kontaktu s dalšími sousedy. V Mladé, která se skládá hlavn� z mladých 

rodin, jsou tato místa pot�ebná. Nejvíce respondent� ozna�ilo po�et park� a h�iš� pro 

d�ti jako pr�m�rný. Dále shodn� po 12 respondentech ozna�ilo chvalitebné a 

dostate�né zajišt�ní. Lze tedy �íci, že v této oblasti není žádný výrazný nedostatek. 

IX.) RESTAURA�NÍ ZA�ÍZENÍ – V první etap� terénního výzkumu jsem na toto 

téma narazila, kdy mi bylo sd�leno, že restaura�ních za�ízení je zde dostatek, avšak 

                                                
13 Podle výpov�dí respondentky z druhé �ásti výzkumu se však v m�st� koná stále více kulturních 
akcí, které mají za úkol p�ivést místní obyvatele. Podle její názoru se tato situace neustále zlepšuje a 
návšt�vnost je vyšší. 
14 Tento lepší stav je ur�it� výrazem, že v Milovicích byla zavedena autobusová linka na bázi m�stské 
hromadné dopravy a plánovaného vlakového spojení Milovice-Praha. 
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problémem je vyrazit do takových míst s d�tmi, kv�li zakou�enému prost�edí �i 

dlouhým �ekacím dobám. 22 respondent� vidí vybavenost m�sta restaura�ními 

za�ízeními jako chvalitebnou, ale odpov�di dále mají tendenci k negativn�jšímu 

hodnocení, kdy 14 respondent� vidí tuto oblast služeb jako dobrou a 9 respondent�

jako dostate�nou. Mohu tedy skute�n� usuzovat, že po�et bude dostate�ný, avšak 

n�kde se vyskytuje problém. 

X.) BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ – Tato pot�eba souvisí s vlastnictvím auta, 

ale i dopravní dostupností. Na tuto otázku neodpov�d�l jeden respondent a nejvíce 

odpov�dí ozna�ovalo dostate�nost, tak uvedlo 16 respondent�. Druhou nejvíce 

po�etn�jší skupinou bylo chvalitebné a výborné bezproblémové parkování, kdy tak 

shodn� ozna�ilo po 12 respondentech. Tento rozdíl bych vysv�tlila lokalitami 

respondent�. Mladá je velmi rozsáhlá, a proto záleží, kde respondent p�esn� bydlí. 

XI.) �INNOST Ú�AD� – Ú�ad m�sta hraje d�ležitou roli v rámci rozvoje m�sta, 

souvisí s ní možnost komunikace obyvatel� s orgány m�sta. Významn�, 72%, se 

respondenti shodli, že �innost ú�ad� je v Milovicích pr�m�rná. Jeden respondent 

tento bod neozna�il. 

XII.) BEZPE�NOSTÍ SYSTÉM VE M�ST� – Zahrnuje prevenci p�ed kriminalitou, 

r�znými p�estupky jako m�že být r�zné vandalství, souvisí i s bezpe�ností na 

dopravních komunikacích. Respondenti dávají této složce velmi velký a velký 

význam, ale systém byl ohodnocen jako podpr�m�rný 44% respondent�. Je však 

tendence k pr�m�rnosti, kdy pr�m�rn� hodnotí bezpe�nost 15 respondent� a 

nadpr�m�rn� dalších 8 respondent�. Situace v m�st� se ur�it� zlepšuje nap�íklad 

plánovaným zavedením m�stské policie. Jeden respondent neodpov�d�l. 

XIII.) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY PRO D�TI – Tyto aktivity se týkají d�tí ve v�ku 

povinné školní docházky, ale i mate�ské školy, kterých je v Milovicích velký po�et. 

Rodi�e kv�li nedostatku pracovních p�íležitostí musí do práce velmi �asto dojížd�t. 

Odpolední program m�že vytvo�it práv� škola �i jiný spolek. 41% dotazovaných 

hodnotí tyto aktivity ve m�st� jako pr�m�rné. Nelze mluvit o tendencích 

k podpr�m�rnosti ani nadpr�m�rnosti, zbývající odpov�di jsou tém�� shodn�

rozmíst�ny mezi kladným a záporným hodnocením. Na tento bod jeden respondent 

neodpov�d�l. 
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Jsou n�jaké klady Milovic-Mladé? 

Tato otázka je zám�rn� umíst�na po rozboru, který poskytovaly p�edcházející 

otázky. Na tuto otázku neodpov�d�li 4 dotazovaní. 24% respondent� ozna�ilo, že 

Milovic-Mladá nemají žádné klady. Nej�ast�jší uvedený klad, který uvedlo 18 

respondent�, je p�íroda. P�íroda byla jedním z výše uvedených bod�, který 

respondenti ohodnotili jako pro n� d�ležitý. Deset z t�chto odpov�dí bylo 

zkombinováno s dalšími klady jako klid, bydlení, prost�edí rodin s d�tmi. Podobné 

v�kové prost�edí a prost�edí rodin s d�tmi spolu s bydlením byly dále nej�ast�ji 

zmi	ovanými klady. Jeden respondent ozna�il, že Milovice-Mladá klady mají, ale 

neuvedl jaké. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
klady neuvedeny 1 2 
klady v bydlení 3 6 
klady v d�tských h�ištích 1 2 
klady v dopravní dostupnosti 1 2 
klady v klidu 2 4 
klady v podobném v�kovém složení obyvatel 5 9 
klady v prost�edí rodin s d�tmi 3 6 
p�íroda 8 15 
r�zné kombinace výše uvedených 13 24 
klady nejsou 13 24 
neodpov�d�lo 4 7 
celkem 54 100 

Jsou n�jaké zápory Milovic-Mladé? 

Tato otázka je opakem p�edcházející otázky a op�t reflektuje p�edcházející 

rozbor. Neodpov�d�l pouze jeden respondent a zápory v Milovicích-Mladé nevidí 11 
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respondent�. Je zajímavé, že a�koliv polovina respondent� uvedlo nedostate�nost 

pracovních p�íležitostí, jako zápor jej uvedli 2 respondenti, kdy jeden spolu s tímto 

záporem uvedl ješt� další. Nej�ast�ji zde byla uvád�na odpov�
 absence kultury a 

služeb, infrastruktury, kdy tak samostatn� uvedlo 16 respondent� a jeden respondent 

navíc s problémovou dopravní dostupností. Jeden respondent uvedl jako zápor špatn�

využívané granty od Evropské Unie. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
absence kultury a služeb, infrastruktura 9 17 
bezohlednost a nezájem obyvatel 3 6 
dopravní dostupnost 7 13 
kriminalita 1 2 
málo st�edisek volného �asu 2 4 
nedostate�ná kapacita ZŠ 2 4 
pracovní p�íležitosti 1 2 
špatná úprava a pé�e o m�sto 3 6 
ostatní a kombinace výše uvedených 14 26 
zápory nejsou 11 20 
neodpov�d�lo 1 2 
celkem 54 100 

4.1.3 Vztah respondent� k m�stu 

Provádíte/provád�li jste ve své domácnosti n�jakou v�tší rekonstrukci? 

Otázka byla vytvo�ena a za�azena na základ� první etapy terénního výzkumu, 

kdy jsem narazila na problém nutných oprav nedostatk� stavby. Rekonstrukci spojuji 

také s další zabydlováním. 74% respondent� žádnou rekonstrukci neprovád�lo a ani 

o ni nep�emýšlí. Celkovou rekonstrukci provedlo 5 respondent� a jednotlivé 

místnosti p�estavovalo 7 respondent�, kdy se jednalo hlavn� o kuchy	 �i koupelnu.  

absolutní po�et relativní po�et v % 
rekonstrukce jednotlivých místností 7 13 
rekonstrukce celková 5 9 
rekonstrukce - neuvedeno 1 2 
bez rekonstrukce 40 74 
p�emýšlí o rekonstrukci 1 2 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Chováte n�jaké domácí zví�e?15

S touto otázkou spojuji míru zabydlení. Díky vlastnictví n�jakého domácího 

zví�ete, se �lov�k více váže k místu bydlišt�, musí v n�m více setrvávat. I když tento 

                                                
15 Tato tématika je ur�it� zajímavá a stála by klidn� za bližší výzkum – Jak chov domácího zví�ete 
pomáhá s adaptací na nové prost�edí. 



42

fakt m�že souviset i s �adou dalších faktor� jako velikost d�tí, alergie, problematika 

dojížd�ní. Žádné domácí zví�e nevlastní 43 respondent�, zbývajících 13 respondent�

ano. Tato p�evaha záporných odpov�dí m�že tedy také vypovídat o voln�jším vztahu 

k m�stu. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
ano 12 22 
ne 42 78 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Cítíte v Milovicích anonymitu v�tších m�st? 

Anonymita je známkou m�st, u obcí vesnického typu tento jev nenajdeme 

nebo alespo	 ne v takové mí�e. Milovice mají status m�sta, ale jsou neustále ve 

vývoji, proto tato otázka má reflektovat, zda se anonymita v Milovicích už vyskytla. 

Jeden respondent na tuto otázku neodpov�d�l. Polovina odpovídajících anonymitu 

necítí a 48% ji poci�uje. Je zajímavé, že respondenti, kte�í p�išli z v�tších m�st jako 

je Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Plze	 anonymitu poci�ují. Ti z menších m�st 

naopak. Jinak nelze anonymitu v Milovicích nijak výrazn� prokázat. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
Cítí 26 48 
Necítí 27 50 
neodpov�d�lo 1 2 
celkem 54 100 

Mají Milovice n�jaké centrum? Kam byste ho umístil/a? 

Centrum je místem setkávání, hlavním orienta�ním bodem. Tato otázka byla 

pro respondenty nejproblemati�t�jší, 6 respondent� neodpov�d�lo a 4 odpov�d�li, že 

neví. To, že Milovice-Mladá nemají žádné centrum, uvedlo 30 respondent�. �ty�i 

respondenti uvedli, že centrum mají, ale místo blíže nespecifikovali. Nejvíce 

respondent� uvedlo centrum na nám�stí 30. �ervna �i okolí kulturního domu, který se 

na tomto nám�stí nachází, a to 23%. P�t respondent� uvedlo dokonce dv� centra a to 

ob� nám�stí, tedy nám�stí 30. �ervna a u kostela ve staré �ásti Milovic. Pokud by 

m�ly mít Milovice centrum, bylo by umíst�no práv� na nám�stí 30. �ervna.16

                                                
16 O podobném uvažování obyvatel pravd�podobn� p�emýšlelo i zastupitelstvo m�sta, protože bylo 
rozhodnuto, že práv� do t�chto míst se p�emístí Obecní ú�ad Milovice. 
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absolutní po�et relativní po�et v % 
mají - bez specifikace 4 7 
nám�stí 30. �ervna, okolí kulturního domu 13 24 
Nádraží 2 4 
nám�stí u kostela 1 2 
oblast mezi nám�stím 30. �ervna a nádražím 1 2 
ob� nám�stí 5 9 
okolí jednoty v Mladé, st. Milovice - u kostela 2 4
nemají 16 30 
nevím 4 7 
neodpov�d�lo 6 11 
celkem 54 100 

Jaký máte vztah k Milovicím? 

Otázka je shrnutím všech klad�, zápor� a pocit� z m�sta. 54% respondent�

uvedlo, že jejich vztah k m�stu je kladný. 43% uvedlo jejich vztah jako záporný a 2 

respondenti ozna�ili sv�j vztah jako neutrální. Vztah nelze tedy ozna�it jednozna�n�. 

Bude tvo�it tedy hlavní výchozí prvek pro ostatní otázky. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
kladný 29 54 
záporný 23 43 
neutrální 2 4 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Kdyby byla možnost a optimální podmínky, p�est�hoval/a byste se/Vaše rodina? 

Na tuto otázku jsem narazila v rámci první etapy terénního výzkumu, kdy by 

se respondenti na základ� možnosti a optimálních podmínek odst�hovali pry�. 57% 

odpov�d�lo, že by tak u�inili a zbývající by v Mladé z�stali. Po bližším porovnání 

této a minulé otázky nelze �íci, že by byl n�jaký vztah mezi tendencí odst�hovat se a 

vztahem k m�stu. 

absolutní po�et Relativní po�et v % 
p�est�hovali 31 57 
nep�est�hovali 23 43 
neodpov�d�lo 0 0 
celkem 54 100 

Považujete Milovice za domov Vás/Vaší rodiny? Pro�? 

Tato záv�re�ná otázka shrnuje celý dotazník. Odpov�d�li všichni respondenti a 6 

respondent� Milovice za domov nepovažují. 10 respondent� neuvedlo d�vod, pro�

Milovice za domov považují. Nej�ast�jším d�vodem, u 9 dotazovaných, byly dobré 

p�átelské vztahy, kdy 5 z nich zde již n�koho p�ed p�ist�hováním znalo. Zabydlení 
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zde, vlastní bydlení, tedy d�vody ohledn� bydlení, byly dalším d�vodem ozna�ení 

Milovic-Mladé za domov. Dobré p�átelské vztahy a nemovitost ve form� vlastního 

bydlení jsou hlavními d�vody, pro� respondenti uvedli Milovice-Mladou za sv�j 

domov. Práv� u t�ch d�vod�, které se týkají vztah� je vztah respondenta k Milovicím 

�ast�ji kladný, naopak pokud je domov založen na bytové otázce je vztah 

k Milovicím více záporný. 

absolutní po�et relativní po�et v % 
domov bez udání d�vodu 10 19 
bydlím tu 7 13 
dobré p�átelské vztahy 9 17 
kontakt s p�írodou 1 2 
máme tu zázemí 3 6 
st�hujeme se do RD 1 2 
vlastní bydlení 6 11 
zvykli jsme si tady 6 11 
život s rodinou 5 9 
není to domov - bez udání d�vodu 2 4 
m�j domov je jinde 2 4 
st�hujeme se 1 2 
zatím jsme si nezvykli 1 2 
neodpov�d�li 0 0 
Celkem 54 100 

4.1.4  Shrnutí 

 Mezi obyvateli Mladé lze nalézt ob�any z celé �eské republiky, ale nejen 

z ní. M�žeme se zde setkat i s ob�any jiné státní p�íslušnosti.17 Základní skupinu zde 

tvo�í obyvatelé ze st�edo�eského kraje a obzvlášt� z hlavního m�sta Prahy. 

 V rámci neustálé výstavby a oprav dom� a jejich finan�ní dostupnosti je 

hlavním d�vodem st�hování do Mladé práv� dostupnost bydlení, avšak velmi �asto 

to není jediný d�vod. Další nej�ast�jší d�vod byl rodinný život, co následn�

odpovídá výpov�dím respondent� z druhé �ásti výzkumu.18 Finan�ní dostupnost 

bydlení od�vod	uje i nadpolovi�ní v�tšina respondent�, kte�í mají vlastnický právní 

vztah k nemovitosti. 

Z výsledku šet�ení migranti p�icházejí do Mladé bez v�tších o�ekávání od 

nového bydlišt�. Respondenti, kte�í od m�sta po p�íchodu o�ekávali rozvoj, hodnotili 

následn� vývoj obce jako spíše nevysp�lou, i když jsou v m�st� v�tšinou déle než 2 

                                                
17 P�íkladem je respondent ze Slovenské republiky, avšak b�hem pobytu v Mladé jsem se osobn�
setkala s dalšími i z jiných zemí. 
18 Respondenti vypovídali, že nast�hování do Mladé bylo spojeno se zakládáním nové rodiny. 
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roky. Avšak tito respondenti hodnotí zm�nu jako viditelnou, hlavn� v rekonstrukci 

budov a okolí, ale i celkovým rozvojem m�sta. Vizuální zm�na výrazu m�sta je tedy 

znatelná, i když nesouvisí s celkovou vysp�lostí obce. 

 Samotné p�ist�hování ozna�ili respondenti jako bezproblémové. Pokud však 

n�jaký problém vznikne, jedná se v�tšinou o špatné mezilidské vztahy nebo kvalitu 

stavby. Pozitivní je, že si nikdo nest�hoval na negativní p�ístup m�stského ú�adu �i 

vedení m�sta. Špatná kvalita bytu však není popudem pro vlastní rekonstrukci bytu. 

Nevýrazný výskyt odpov�dí špatných mezilidských vztah� sv�d�í spíše o 

individuálních konfliktech mezi sousedy než o výrazných a celom�stských 

mezilidských konfliktech. 

 I když nedostatek pracovních míst respondenti ozna�ili jako znatelný, tento 

jev nebyl respondenty ozna�ován jako výrazný zápor.19 O tomto nedostatku 

vypovídá i fakt, že pouze 8 respondent� má zam�stnání v Milovicích. Nadpolovi�ní 

v�tšina respondent� uvedla místo zam�stnání v Praze. Zajímavé je také zjišt�ní, že 

není souvislost mezi p�íchodem z Prahy a místem zam�stnání zde. 

 Díky zastoupení r�zné délky pobytu respondent� v Mladé, který se pohyboval 

od 4 m�síc� do 10 let, je možné získat jak dlouhodobý pohled na stav a rozvoj m�sta, 

tak i krátkodob�jší, za to intenzivn�jší. I když obyvatelé, kte�í jsou v Mladé delší 

dobu, i 10 let, hodnotí stav m�sta stejn� kriticky jako �erstv�ji p�ist�hovaní. 

 Život v Mladé ovliv	uje specifická historie m�sta, kterou obyvatelé berou 

v potaz, ale i tak respondenti hodnotí vysp�lost obce pr�m�rn� až podpr�m�rn�. 

Takto je hodnocena i infrastruktura, která má tendence k lepší p�im��enosti. Tento 

jev m�že vypovídat o zlepšující se situaci. 

 Nejviditeln�jší zm�nou v pr�b�hu 15 let je však rekonstrukce budov a 

obyvatelé žijící zde již 10 let, vidí vyr�stat úpln� nové m�sto. Pouze t�i respondenti 

zm�nu nevidí, ale nelze to od�vodnit krátkodobým pobytem v Mladé. Zm�nou, 

kterou Milovice však prožívají dlouhodob�, je p�íliv nových mladých rodin. Toto je 

ozna�ováno jako pozitivní. Tato neustálá imigrace nutí hlavn� m�sto reagovat na 

novou poptávku nejen po službách, ale i výstavb� ve�ejného prostranství. 

 Klady Milovic-Mladé jsou sporné. Nej�ast�ji byly zmi	ovány p�íroda a 

bydlení a s nimi spojená migrace mladých manželství, tedy vrstevník�. Mezi zápory 

                                                
19 Tento fakt je zajímavý hlavn� k rodi�i na rodi�ovské dovolené, protože má minimální možnost si 
p�ivyd�lat. 
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pat�í již zmi	ované nedostatky ve vybavenosti m�sta, která byla i negativn�

hodnocena. Dále bylo zmín�né špatné zacházení s m�stem. Již zmín�né pracovní 

možnosti, kterých je zde nedostatek, mezi zápor za�azeny tém�� nebyly. 

 Vybavenost m�sta je tedy velmi problematická. Z klad� respondenti ur�ovali 

jevy, které zásadn� s touto vybaveností nesouvisí. V druhé �ásti výzkumu byly 

kladn� hodnoceny ob�anská sdružení, v dotazníkovém šet�ení tato možnost až na 

jeden p�ípad nebyla uvedena. Toto šet�ení by mohlo sloužit jako základní kámen pro 

marketingové šet�ení, sloužící k založení nových služeb nabízených nejen m�stem, 

ale i soukromníky. Založení nových subjekt� bude nejen reagovat na poptávku po 

službách, ale i po pracovních místech. 

 Vztah k m�stu se utvá�í dlouhodob� a p�sobí na n�j �ada faktor�. Takovým 

faktorem m�že být i vlastnictví domácího zví�ete, které svého majitele, tedy 

obyvatele Milovicí, nutí se pravideln� vracet, setrvávat zde delší dobu a d�lat úkony 

související s jevem.20 Zde se však prokazateln� neprojevila souvislost mezi kladným 

�i záporným vztahem k m�stu a vlastnictvím zví�ete. 

 Se vznikem kladného vztahu m�že souviset i rekonstrukce bytu. Tedy fakt, 

kdy si nové prost�edí utvá�íme podle svého p�ání. Respondenti, kte�í rekonstrukci 

provád�li, uvád�li ve v�tší mí�e kladný vztah k m�stu. V�tší míru k tendenci 

odst�hovat se �i neodst�hovat však rekonstrukce neovliv	uje. 

 Zajímavá je také otázka týkající se ur�ení centra Milovic. Vzhledem 

k problematickému odpovídání m�žeme také uvažovat o tom, že zde respondenti 

nepot�ebují n�jaké univerzální místo k setkávání a že respondent, který s odpov�dí 

váhal a p�emýšlel nad ní, není zde pln� zabydlen a Milovice m�že brát jako 

provizorní bydlišt�. 

 I p�es p�evažující kladný vztah k novému bydlišti a tomu, že Mladá je pro 

respondenty domovem, jsou tendence k odst�hování se pry�. Otázku domova bych 

dále rozd�lila na dv� skupiny odpov�dí. Jedna skupina je spojena s bydlením jako 

materiálním základem a jeho vlastnictvím a tato skupina odpov�dí více vyjad�ovala 

záporný vztah k Milovicím. Druhá je založena na již zmín�ných mezilidských 

vztazích, bu
 rodinných nebo i se širším okolím. V tomto p�ípad� pak šlo o kladný 

vztah k m�stu. Tedy tato skupina respondent� se zde skute�n� zabydlela. 

                                                
20 A� se jedná o návšt�vy veteriná�e, �i nákup krmiva. 
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 Vyjád�ení domova v Milovicích a za�azení se v rámci t�chto dvou skupin 

vypovídá o skute�né mí�e zabydlení a spokojenosti se životem v Mladé. Tedy, jak se 

jedinec s m�stem identifikoval a tito jedinci zde mohou pravd�podobn�ji z�stat 

nastálo. 
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4.2 Rozhovory 

Rozhovory, jako druhou �ást výzkumu, jsem provád�la se �ty�mi rodinami. 

Na tyto rodiny jsem získala kontakt již p�i první etap� terénního výzkumu, proto mi 

odpadl problém s hledáním nových respondent� a následného seznamování a 

získávání d�v�ry. To, že mi byli respondenty jedinci, se kterými jsem navázala 

kontakt již d�íve, bylo velkou výhodou, protože již znali moji práci a celkov� lépe se 

nám dále spolupracovalo. Výpov�di respondent� budu kv�li anonymit� ozna�ovat 

po�áte�ními písmeny jejich p�íjmení.21

 Rozhovory odpovídaly na t�i výzkumné otázky. První otázka se ptala na to, 

jak probíhá rodinný život novousedlík�, druhá poté jak život rodiny souvisí 

s m�stem, tedy jak je infrastrukturou m�sta ovliv	ován, t�etí, poslední výzkumná 

otázka zjiš�uje, jaká je míra identifikace s Mladou. 

 První otázka je založena na popisu aktivit, které rodina v Milovicích 

provozuje. V rámci tohoto popisu jsou d�ležité d�vody p�ist�hování a jak 

nast�hování probíhalo. Témata aktivit, které jsem zjiš�ovala, jsou denní režim, 

zam�stnání a trávení volného �asu.  

 Druhá výzkumná otázka je založena na té první a zobrazuje, že takové 

základní �innosti jako práce �i trávení volného �asu mohou být komplikované. Tato 

�ást znázor	uje, jak se rodiny adaptovaly na podmínky vytvo�ené m�stem, a jak je 

�eší. 

 T�etí výzkumná otázka spo�ívá ve zjišt�ní názoru na život ve m�st�, jak 

rodiny vnímají rozvoj m�sta, jak se zde cítí a jestli považují Milovice-Mladou za 

provizorium ve svém život� �i zde cht�jí do budoucnosti z�stat. 

  

4.2.1 P�íchod a denní režim rodin 

4.2.1.1 P�íchod rodin 
  

Všechny rodiny mají spole�né to, že se do Mladé p�ist�hovaly, v �asovém 

rozmezí 8 – 10 let  a z r�zných kout� republiky. Dále jim všem je spole�ný d�vod 

p�est�hování – získání bytu, který je zde finan�n� dostupn�jší než nap�íklad v Praze. 

V Mladé je n�kolik možností získání bytu. Jedním ze zp�sob� je koup� bytu od 

                                                
21 Bližší identifikace respondent� v kapitole Metodologie 
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soukromých vlastník�, kte�í opravují domy po ruských d�stojnících, dále je možné 

získat m�stský byt nejen od Milovic, ale i od okolních obcí jako jsou �elákovice 

nebo Lysá nad Labem. O st�hování také uvažujeme až tehdy, když po�ítáme, že tato 

zm�na nám p�inese n�jakou další výhodu, tou m�že být velikost bytu, zm�na 

vzdálenosti k rodi��m, d�tem, jiný vlastnický pom�r bydlení (Vajdová, �ermák, 

Sunega, 2002). U mých respondent� tato výhoda p�edstavovala hlavn� možnost 

založení vlastní rodiny: 

„Do Milovic, protože jsme cht�li založit rodinu. Bylo to pro nás nejlevn�jší 
bydlení, sehnali jsme to p�es m�stský ú�ad v Lysé. Komunikace na za�átku 
byla jako docela dobrá, všechno v po�ádku, s Lysou i v Milovicích.“22

„Manžel, tehdy ješt� p�ítel, získal byt z �elákovic, zaplatili jsme nájemné na 
2-3 roky dop�edu … vlastn� jsme p�išli do t�etího opraveného paneláku.“23

  S p�ist�hování do nového prost�edí souvisí zabydlení a navázání sociálních 

sítí. Velkou výhodou p�i p�íchodu do Mladé je p�ítomnost stejn� starých soused�

nebo dokonce známých z p�vodního bydlišt�. Problémem však je, že se tito sousedé 

velmi �asto st�ídají. Ve m�st� m�že vzniknout také jistý druh m�stské pospolitosti, 

kdy se seskupováním obyvatelstva vzniká složit�jší prostorové uspo�ádání a nový 

zp�sob života na malém prostoru. Vzniká tak i ur�itá anonymita a uvol	uje se 

sociální kontrola a tedy i zmenšení zájmu o ostatní. (Luština, 1998) 

„Po p�ist�hování ve vchod� bydleli spolužáci z �elákovic, ale brzy se 
odst�hovali. Po 10 letech v tom vchod� bydlí t�etina t�ch p�vodních“24

„Zabydlování bylo lepší díky vrstevník�m se stejnými problémy, maminky 
s d�tma, to se �lov�k seznámí rychle.“25

„Já jsem spole�enská, jsem se s lidmi seznámila snadno, byli jsme bez auta, 
takže se vše tahalo, jak se dalo. My jsme hlavn� dlouho pracovali, takže 
hlavn� o víkendu. To Mate�ské centrum26 vzniklo taky jen, že jsme 
komunikativní, že jsme se dokázali sejít. Horší je to s lidmi, co jsou 
uzav�ení.“27

„V roce 2001 jsem se nast�hovala a hledala si práci. Nejd�íve jsem 
nastoupila na ZŠ v Milovicích, ale vyd�sila m� p�edstava, že stále budu 

                                                
22 Výpov�
 respondentky RP 
23 Výpov�
 respondentky RD 
24 Výpov�
 respondentky RD 
25 Výpov�
 respondentky RM2 
26 Mate�ské centrum je jedna z neziskových organizací, které si zde obyvatelé sami založili. Více o 
utvá�ení t�chto organizací bude zmín�no v další �ásti. 
27 Výpov�
 respondentky RP 
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v Milovicích, takže jsem šla do Lysé nad Labem. … V roce 2002 jsem m�la 
první dít� a zažila jsem šok, že zde z�stane �lov�k s dít�tem, nejd�íve jsem 
nepot�ebovala žádné kontakty, poté jsem je cht�la získat.“28

Tato poslední výpov�
 velmi dob�e charakterizuje smýšlení nov�

nast�hovaných do Mladé a vytvá�í tím i obraz m�sta. 

Existuje zde i specifický jev, se kterým se m�žeme v Milovicích-Mladé 

setkat, týkající se zam�stnanosti. Vzhledem k nabídce pracovních míst v�tšina 

obyvatel Mladé dojíždí za prací do okolních m�st, hlavn� Prahy.29 To se týká také 

mých respondent�. 

„N�kolik málo pracovních míst tady je, ale specifických jako je nap�íklad 
u�itel. V�tšina lidí jezdí pry�, ale pro maminky je tady minimum možností, 
takové nárazové.“30

„V Praze pracuju já, manžel v �elákovicích. M� trvá cesta do zam�stnání 
hodinu a p�l a manželovi zhruba hodinu. A s tím dojížd�ním je to úpln�
katastrofální31. T�eba každou chvílí nám ujede vlak do Milovic, ta lokálka a 
�ekáme tam t�eba p�l hodiny, 20 minut a pak ten vlak zas �eká na pražák, já 
ve finále mám t�eba 40 minut zpožd�ní.“32

„Manžel jede vlakem do Prahy, vrací se nejd�íve v 19 hodin. Cestování mu 
denn� zabere 2 a p�l až 3 hodiny, podle zpožd�ní vlak�.33

4.2.1.2 Denní režim rodin 
  

D�ležité pro další popis situace v Mladé je zjišt�ní, jak probíhá denní režim 

místních rodin. Denní režim je ovlivn�n hlavn� d�tmi a jejich pot�ebami. 

  

„Denní režim se odvíjí od toho, že holky jdou do školy a školky, odpolední 
kroužky a podle toho se to �ídí.“34

„Okolo 15té hodiny jdeme pro Kláru do školky. Cestu máme zárove	 jako 
vycházku, takže jdeme v�tšinou dlouho a procházku zakon�íme na pískovišti 

                                                
28 Výpov�
 respondentky RŠ2 
29 Tato skute�nost se mi také potvrdila v dotazníkovém šet�ení. 
30 Výpov�
 respondentky RŠ1 
31 O problémovém dojížd�ní mluví více respondent�, nap�.výpov�
 RŠ: „Nej�ast�ji tady asi autobus, 
ale jakmile má rodina více d�tí nebo se sejde víc maminek s ko�árkama, tak se to nedá. Musí se pak 
využívat auto.“ Situace s dojížd�ním by se m�la zlepšit s plánovaným propojením Milovice Praha. 
32 Výpov�
 respondentky RP 
33 Výpov�
 respondentky RD 
34 Výpov�
 respondentky RM2 
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p�ed domem, kde si d�ti hrají v�tšinou do 18 hodin. … taková nespecifi�t�jší 
�innost je, že jsme s d�tmi na pískovišti.“35

Je však jasné, že pískovišt� a podobné lokality pro d�ti jsou ur�eny pouze 

ur�itým v�kovým kategoriím. Pod denní režim spadají také �innosti organizovaného 

trávení volného �asu nejen pro d�ti, ale i dosp�lé, dále zajišt�ní nákup� pro rodinu a 

využívání dalších služeb m�sta. Pod organizované trávení �asu pat�í r�zné kroužky 

pro d�ti, vzd�lávací kurzy pro dosp�lé �i sportovní aktivity. 

„Je dobrý, že tady ud�lali tu školu cestovního ruchu, kde i milovický maminky 
studujou, hodn� lidí si tam dod�lává nástavbu, maturitu … kluci tady chodí 
na judo, je to sdružení DYNAMO Milovice, v divadle si pronajali t�locvi�nu, 
je tady Hude�ka, ZUŠ v Lysý tady má pobo�ku, ale to jsme ho odhlásili, 
protože byl vy�erpaný, jak pro n�j chodím pozd� do školy. Možná je tady 
Sokol a hasi�i. Myslím, že tady toho je docela málo, t�eba kroužky keramický 
dílny, výtvarný kroužky a kdyby to bylo tady a ne v Lysý, tak ho tam 
p�ihlásim, že by se tam dopravil sám. Malý dít� se do Lysý samo 
nedopraví.“36

„Když holky jsou ve folklórním souboru Šáte�ek, tak zajedu na takový 
celotýdenní nákup, spíš t�eba Magda, když jde do hudebky, tak jí �eknu a

koupí mandarinky, pe�ivo a tak, v týdnu n�jak nenakupuji. Folklórní kroužek 
je v Semicích, to je za Lysou nad Labem. Není to tu, tak musíme dojížd�t, 
takže i nákupy mimo Milovice, ale myslím, že se to zm�ní až tady bude ten 
Plus, takže budu jezdit do toho Plusu. Te�ka taky nakupuju v Lysé v Plusu, 
ony mají dv� hodiny ten kroužek, takže než tam �ekat, tak dojedu na 
nákup.“37

 Z posledních výpov�dí je jasné, že v Mladé se vyskytují r�zné nedostatky 

v oblasti služeb a to se pak �eší vyjížd�ním z Milovic do okolních m�st. Problém 

m�že p�sobit i nepestrost nabídky, která by rodin� vyhovovala. 

4.2.2 Reakce rodin na služby m�sta 
  

Je vid�t, že život v Mladé p�ináší r�zné vytvá�ení r�zných alternativ �ešení 

místních nedostatk�, a práv� dojížd�ním m�že být jednou z nich. M�sto je založeno 

hlavn� na výstavb� nových bytových jednotek soukromníky. M�sto má velký 

problém s nedostatkem pozemk� a proto zde neexistuje místo na služby, které 

rodinám chybí a jejich �ešení práv� vytvá�í aktuální obraz Mladé. J. Musil má názor, 

že ob�anské vybavení a jeho prostorové, skladební a dalších aspekty „nejsou 
                                                
35 Výpov�
 respondentky RŠ1 
36 Výpov�
 respondentky RP 
37 Výpov�
 respondentky RM2 
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zanedbatelné ani z hlediska psychologických a kulturních ú�ink�“(Musil, 1985 : 

144). Tyto aspekty totiž také ovliv	ují ochotu obyvatel Mladé uskute�	ovat své 

pot�eby v míst� bydlišt�. 

„Tady ty lidi p�ijedou v noci a ráno odjíždí za prací do Prahy, lidé si vlastn�
vše za�izujou n�kde jinde, v tom svém bývalém p�sobišti, nebo poblíž 
zam�stnání“38

„Pískovišt�, co my hlavn� pot�ebujeme tady jsou, ale chybí mi tady více 
obchod�, kam si �lov�k dojde v pohod�. Aby obchody byly blíže než na 
nám�stí v Milovicích. M�stský ú�ad je taky daleko, ale m�l by se st�hovat do 
kulturního domu.“39

 Denní rytmus a množství volného �asu je specifikován druhem zam�stnání, 

biologickými pot�ebami, ale také domácími a rodinnými povinnostmi. Domácí 

povinnosti, tedy i nákupy spadají pod prvky volného �asu, i když se jedinec �ast�ji 

zabývá p�ímo volno�asovými, rekrea�ními �innostmi.(Musil, 1985) Nákup potravin 

je jednou ze složek, které spadají pod denní režim rodin. Zde rodiny poci�ují velký 

nedostatek40, který op�t �eší vyjížd�ním do okolí. 

„Potraviny nej�ast�ji nakupujeme v Penny v Lysé, ob�as Penny 
v �elákovicích �i Hypernova v Nymburce. Jednota v Milovicích jen to 
nejnutn�jší, když n�co dojde, je pro nás dost drahá. … Až se zlepší vybavení, 
jiné obchody potravin než Jednota, bude zde prodejna obuvi a jiný prodej 
textilu než Vietnamci, nebudu mít pot�ebu nakupovat jinde.“41

„Nákupy se d�lají jednou za dva až t�i týdny. Zajiš
uje je manžel v Penny. 
Pro drobné v�ci jdeme do jednoty. Bude tady Plus, ale m� vadí jejich 
n�mecké výrobky.“42

„Te� jsme rádi, že tady staví Plus, že je dobrý, že tady bude aspo	 ten Plus, 
všude se o tom povídá, že jsou lidi š
astni, že tady bude ten Plus, ne jenom 
Jednota. Malý Tesco by m�lo být to druhé, sice zase malé asi jako Plus, ale 
zas jsme rádi, že bude konkurence, že tady n�co bude.“43

                                                
38 Výpov�
 respondentky RD 
39 Výpov�
 respondentky RŠ1 
40 Donedávna byly v Milovicích pouze dv� prodejny Jednoty, jedna ve starých Milovicích a druhá 
v �ásti Mladá. Od roku 2008 je zde postaven Plus – dnes Penny a následn� po n�m byl postaven 
supermarket spole�nosti Tesco.  Je jasné, že dv� prodejny jednoty na necelých 9000 obyvatel je málo. 
Umíst�ní nových supermarket� je výhodné i pro obyvatele staré �ásti Milovic, jsou totiž postaveny 
nedaleko nádraží. 
41 Výpov�
 respondentky RD 
42 Výpov�
 respondentky RŠ1 
43 Výpov�
 respondentky RP 
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 Postavení nových obchod� je velký pr�lom v život� rodin v Mladé. Možnost 

kvalitních a výhodných nákup� velmi zlepšila životní podmínky ve m�st� a vy�ešil 

se tak i jeden ze základních problém� m�sta. Existují však další nedostatky v jiných 

oblastech služeb. J. Musil tyto r�zné oblasti služeb zahrnuje pod vn�jší prost�edí 

m�sta, které p�sobí jako souhrn lidských možností, ur�uje jejich možnosti, ale 

neur�uje obsah t�chto �innosti.(Musil, 1971) Velmi dob�e to vystihují následující 

výpov�di: 

„Opravdu se to tady zlepšuje, každý rok n�co nového. Koukám, kde ud�lali 
nový chodníky a tak, ale taková vybavenost, co se týká služeb, nákupní 
centra, léka�i, to tady nefunguje do dneška, ale oni nemají kam jít. Ono není 
místo k pronájmu. Takové nebytové prostory pro ordinaci, léka�ka musela do 
Kostomlat a lidé za ní dojíždí a zde z�stal 80tiletý zuba�.“44

„Podle m� chybí jako takový, nechci �íct jako takový velký st�edisko 
bolševický, ale n�jaký budovy, kde by byly n�jaké služby, administrativa, to 
tady prost� není. … M� p�ipadá, že problémy se �eší až v moment�, až jsou 
akutní, ale pak samoz�ejm� trvá spoustu let než se na to seženou peníze a 
takhle.“45

Velmi podobn� jako se službami je to s organizovaným volným �asem. Tento 

druh aktivit je d�ležitý hlavn� pro d�ti. Zde tuto roli organizátora zastávají r�zné 

komunitní neziskové organizace. Ani ty to podle následujících výpov�dí nemají ze 

za�átku jednoduché: 

„Není to tady tak, že by tady byl 	áký centrální organizátor, který by tady 
vymyslel, naplánoval a zrealizoval, prost� musí to n�jak od t�ch lidí a od t�ch 
neziskových organizací.“46

„Lidé si musí za tím tvrd� jít, a hodn� tvrd� a než se prosadí, takto dlouho 
trvá, musí jich být hodn� a nesmí se nechat odbýt. Hodn� tomu pomohlo to, 
jak my v Mate�ském centru47, ty sdružení jsme se spojili, d�láme r�zný 
sch�zky a snažíme se v tom m�st� n�co ud�lat.“48

                                                
44 Výpov�
 respondentky RD 
45 Výpov�
 respondentky RM2 
46 Výpov�
 respondentky RM1 
47 Mate�ské centrum bylo založeno práv� z iniciativy maminek na mate�ské dovolené, které si cht�ly 
vytvo�it n�jaké místo na setkávání, vzd�lávání, vým�nu rad, ale i oble�ení pro d�ti. Bylo založeno 
ob�anské sdružení, které se nejd�íve sházelo r�zn� po nasmlouvaných prostorách. Po roce existence 
bylo založeno Mate�ské centrum se sídlem v kulturním dom� v Milovicích. Dnes je Mate�ské centrum 
významným úto�išt�m nejen pro maminky na mate�ské dovolené, ale pro ostatní obyvatele, kdy se 
snaží r�znými návrhy a projekty o celkový rozvoj Mladé. Nap�íklad �lenky Mate�ské centra jsou 
v r�zných orgánech m�sta. 
48 Výpov�
 respondentky RP 
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„Je tady spousta ob�anských sdružení, jsou to iniciativy od t�ch lidí 
samotných. Lidé si n�jak výpl	 toho �asu n�jak najdou, když cht�jí … to, co si 
neud�láme, tady nebude.“49

M�sto, které je limitováno hlavn� nedostatkem nebytových prostor� a 

pozemk�, se snaží tyto organizace aspo	 finan�n� podporovat. Což m�že být silnou 

motivací pro vytvá�ení dalších aktivit, že jejich snaha bude ocen�na. 

„M�sto nemá, podle m�, kapacity, aby n�co takového d�lalo, aby z�ídilo D�m 
d�tí a mládeže. Tak si to lidi za�ídí a toho m�sta si ty peníze n�jakým 
zp�sobem vytáhnou, t�eba Mate�ské centrum, fotbalisti. Ti dokážou vytáhnout 
hodn� pen�z.“50

„M�sto se snaží neziskovky podporovat. Musí se však napsat žádost. Tyto 
organizace suplují nap�íklad D�m d�tí a mládeže a získávají velké p�ísp�vky 
od m�sta.“51

  

Z posledních výpov�dí m�žeme ur�it druhou alternativu �ešení nedostatk�

m�sta. Tou první, jak bylo zmín�no výše, je vyjížd�ní z Milovic nejen za nákupy, ale 

ostatními službami, které jsou zde nedostate�né. Druhou je práv� vytvá�ení 

ob�anských sdružení, které nahrazují ur�ité subjekty, které ve m�st� chybí. Tyto 

subjekty spadají hlavn� do vzd�lávacích oblastí ur�ených nejen pro d�ti. Tato 

sdružení vytvá�í prostor pro organizovaný volný �as se zam��ením na sport, vzd�lání 

�i rozvoj schopností jedince. Tento fakt m�že p�sobit preventivn� na budoucí vznik 

r�zných frustrací u dospívající mládeže z nedostatku podn�t�, protože starší školáci 

mají podstatn� vyšší nároky na volno�asové vybavení v okolí svého bydlišt�. Je tedy 

nutné, aby m�li dostatek míst na sportovní vyžití, pro zájmová sdružení a 

spole�enské �innosti. (Musil, 1985) V dnešní dob� jsou zde hlavn� mladší žáci, kte�í 

tak náro�ní nejsou, ale i ti brzy dorostou a budou mít ur�ité nároky na m�sto, 

podobn� jako dnes jejich rodi�e. 

4.2.3 Identifikace rodin s Mladou 

 P�i zjiš�ování míry identifikace jsem si položila otázku, zda Milovice-Mladá 

slouží pro rodiny jako provizorium �i zda zde cht�jí z�stat. Vše souvisí s vývojem 

                                                
49 Výpov�
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50 Výpov�
 respondentky RM2 
51 Výpov�
 respondentky RŠ2 
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m�sta, který pomalu postupuje kup�edu. Tento vývoj je mimo jiné založen na oprav�

a zlepšování ve�ejných prostranství. Podle J. Gehla vytvá�ení ve�ejného prostranství 

umož	uje lidem ve m�st� umož	ovat t�i typy aktivit – nezbytné, volitelné a 

spole�enské. Spole�enské kontakty jsou aktivity založené na p�ítomnosti jiných lidí 

na ur�itém míst�, takovým mohou být i hrající si d�ti na pískovištích s maminkami. 

Jsou-li tyto prostory nekvalitní, aktivity se omezují na nezbytn� nutné. (Gehl, 2000) 

„Rekonstrukce dom�, chodník�, park�, silnic, osv�tlení, to se mi moc líbí, a 
te� jak tady bude ten Plus, tak aspo	 n�jakej obchod v�tší a levn�jší hlavn�, 
protože ta Jednota je drahá. Kdybych ale na to m�la peníze, tak jdu klidn� do 
Lysý, �elákovic nebo Prahy, už kv�li té dostupnosti.“52

„Jako zatím bysme se necht�li st�hovat, my ty Milovice máme rádi. Jediný co 
nás štve je prost�, že se to tady m�ní k naší nevýhodnosti, ale jako to místo 
máme rádi.“53

„Cítím se tady jako doma, vzhledem k aktuálním podmínkám, pomalu m to 
p�ir�stá k srdci. Ale ur�it� bychom se p�est�hovali, hlavn� kv�li velikosti 
bytu. Otázka je, jaká bude situace, zda nám budou vyhovovat Milovice nebo 
n�co jiného.“54

„Pro m� jsou Milovice velkou výzvou. Pokud mohu n�co ovlivnit a zm�nit, 
alespo	 to zkusím. �asto m� samotnou p�ekvapí, že to prošlo. Za pár m�síc�
se budeme st�hovat z Mladé na Balónku, kde jsme koupili a rekonstruujeme o 
n�co v�tší byt. V Milovicích se hodláme usadit už na trvalo. Zajímalo by m�, 
jaké budou Milovice za 10 let.“55

Odpov�
 na poslední otázku je opravdu d�ležitá a podle mého názoru bude 

rozhodující proto, jestli si Milovice udrží sou�asný obraz, kdy rodiny vyjíždí za prací 

a r�znými službami a kulturou nebo jestli získají obraz dnešního m�sta s veškerou 

dostupností služeb. D�ležité je také poznamenat, že se �lov�k díky rozvoji svých 

schopností a pokroku v myšlení podílí na obrazu m�sta jako organizace bytí a m�sto 

naopak p�sobí jako další �initel ve vývoji jedince. (�ervený, 1998) 

Moji respondenti se do Mladé nest�hovali s jasným cílem se ihned 

p�est�hovat, ale zabydlet a reagovat podle aktuálních pot�eb a situace rodiny. Jak 

jsem se však od respondent� dozv�d�la, existují rodiny, které se do Mladé st�hují 

                                                
52 Výpov�
 respondentky RP 
53Výpov�
 respondentky RM1 – Této rodin� hlavn� vadí velká hustota obyvatelstva na jednom míst�
a ni�ení okolního p�írodního prost�edí, to mi p�i jednom rozhovoru potvrdil i manžel 
54 Výpov�
 respondentky RŠ2 
55 Výpov�
 respondentky RD 
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s jasným cílem, pobýt v m�st� ur�itý �as, našet�it si na byt v Praze �i jinde a odejít. 

Bydlení je zde stále velkou motivaci, pro� lidé do Mladé p�icházejí. M�sto se však 

neustále vyvíjí a hledá možnosti, jak zde své obyvatele udržet. Takovým zp�sobem 

mohou být t�eba kulturní akce: 

„Spousta lidí na víkend odjede. D�lá se tady více kulturních akcí, aby se tady 
založila n�jaká tradice, aby tam chodili lidi. A situace se zlepšuje, ú�ast je 
veliká.“56

V sou�asné dob� však Milovice stále vytvá�ejí obraz m�sta s provizorním 

bydlením, takovou startovací jednotkou pro další osobní život n�kde jinde. Na tuto 

otázku nejlépe odpovídají následující výpov�di respondentek: 

„Te� se sem st�hují hlavn� mladí lidé, bezd�tní a pak mají d�ti. Ale je to furt 
stejné, nast�hují se, dojíždí za prací. Te� se jeden pár odst�hoval, m�li to 
jako p�echodný byt, našet�ili na byt v Praze. Je tu velká fluktuace.“57

„Hodn� lidí, i takový ty aktivní maminky v Mate�ském centru, je tu takový 
zlom dva roky. Jestli z�stanou déle, už z�stanou. Je to hlavn� ovlivn�ný 
školkou. I každodenní putování za prací je dost náro�né a maminky malých 
d�tí je tu �asto vychovají, ale v okamžiku, kdy jdou do práce, rad�ji se 
p�est�hují n�kam, odkud nemusí dojížd�t.“58

4.2.4 Shrnutí 

Milovice-Mladá nabízí velmi výhodné bydlení, které je možné získat 

v n�kolika právnických formách vlastnictví. Jejich další výhodou je dobrá poloha, 

která umož	uje rychlou p�epravu nap�íklad do hlavního m�sta Prahy. Praha je 

dlouhodob� jedním z míst, kde je relativní dostatek pracovních míst, avšak finan�n�

náro�n�jší dostupnost bydlení. Z tohoto d�vodu nejen obyvatelé Prahy, ale i z jiných 

�ástí republiky využívají levn�jší nabídky bydlení v Milovicích. R�zné firmy 

zabývající se nemovitostmi si tento fakt uv�domily a reagovaly opravami a 

následnou nabídkou dalších nových bytových jednotek. Avšak vznikl zde problém, 

                                                
56Výpov�
 respondentky RŠ2 
57 Výpov�
 respondentky RŠ1 
58 Výpov�
 respondentky RD 
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že na m�sto nezbyly pozemky. Tento nedostatek poté vyvolává další, nap�íklad 

neexistují nabídku pracovních pozic, která by odpovídala po�tu obyvatel m�sta.59

Bydlení bylo i u mých respondent� velkým lákadlem za�ít zde nový život. 

V�tšinou je totiž p�ist�hování do Mladé spojeno se založením rodiny, nebo �ešením 

jiných rodinných d�vod�.60 Po p�ist�hování následuje integrace mezi ostatní 

obyvatelstvo, které je zde usnadn�no stejnou v�kovou skladbou soused� a i stejnými 

problémy. Bitušíková (2003) mluví p�ímo o jednotkách integrace, tedy o jevech, 

které podporují heterogennost obyvatelstva a podporuje kontakty a interakce lidí ve 

m�stech. Však díky velké hustot� obyvatel, �asté fluktuaci obyvatel a hlavn� díky 

zp�sobu života se zde �lov�k nemusí seznámit s nikým. M�žeme to ozna�it jako 

m�stskou anonymitu, která vypovídá jen o jedincov� spole�enskosti. Musil si p�i 

svém výzkumu všiml také faktu, že jedinci, kte�í pat�í mezi sociáln� a ekonomicky 

aktivní a osoby s vyšším dosaženým vzd�láním mají mén� p�átelských vztah�

v míst� bydlišt� a mají tendenci k v�tším nárok�m.(Musil, 1985) Osobn� si myslím, 

že v dnešní dob� je bráno v potaz více �initel� a hlavn� je to založeno na p�ání 

jedince. 

Zp�sobu života zde odpovídá i denní režim. U nesezdaných pár� �i 

manželství, která jsou bezd�tná je takový režim založen na odjezdu a p�íjezdu ze 

zam�stnání a podle toho, jak se takový jedinec vrací ze zam�stnání, zajiš�uje své 

pot�eby bu
 v okolí nebo podle nabídky v Milovicích. Páry s d�tmi jsou pak již 

ovlivn�ny jejich pot�ebami, kdy podle obrazu sou�asné rodiny v Mladé je jeden rodi�

na mate�ské a následn� rodi�ovské dovolené a druhý navšt�vuje zam�stnání. Tento 

režim není od ostatních rodin v jiných m�stech �eské republiky nijak specifický. 

Zvláštnosti zde najdeme ve zp�sobu �ešení �inností denního režimu, protože 

Milovice jsou m�stem, kterému byl v roce 1991 tento status p�i�knut a p�i po�tu 

8 712 obyvatel se o�ekává ur�itá vybavenost m�sta. 

V sou�asné chvíli a podle výpov�di respondent� se velmi zlepšuje ve�ejné 

prostranství, tedy chodníky, silnice, osv�tlení a další. Rozvoj lidských aktivit ve 

m�st� v blízkosti bydlišt� je založen na kvalitním materiálním založení, jak do po�tu 

                                                
59 Jeden z p�íkladu je uveden v kapitole o aktuální situaci ve m�st�, kdy po dlouhé dob� byly na m�sto 
p�evedeny pozemky pro vytvo�ení pr�myslové zóny.  
Pozemek se m�že stát majetkem pouze na základ� zvláštního práva nebo na základ� právního 
rozhodnutí. Majetek je také možné nabyt danými zákonnými d�vody. Viz. �ebišová, 1996 
60 Toto tvrzení se mi potvrdilo v dotazníkovém šet�ení. 
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tak i míry trvání. Jan Gehl (2000) to dále p�irovnává k rozvoji automobilové 

dopravy, která má tendence se rozvíjet s budováním nových silnic. R�zné služby, od 

léka�ské pé�e po organizované volno�asové aktivity, jsou však v��i vzr�stajícímu 

po�tu obyvatel61 zajiš�ovány pomaleji. Te
 je pro sou�asné, ale i budoucí obyvatele 

Milovic velkým zlepšením otev�ení dvou supermarket�, které zkvalit	ují postoj 

místních k m�stu. Ostatní služby jsou zajiš�ovány však pouze z �ásti a tak k integraci 

mezi ostatní obyvatelstvo pat�í i vytvo�ení r�zných alternativních �ešení. 

Z výpov�dí respondent� vyplynulo, že existují dva zp�soby vypo�ádávání se 

se situací m�sta. Jsou založeny na pasivit� a aktivit� jejích obyvatel. Jedním, práv�

tím pasivním, z t�chto zp�sobu je vyjížd�ní do okolních m�st a druhým je vytvá�ení 

ob�anských sdružení, které se se svými iniciativami snaží zlepšit sou�asnou situaci 

ve m�st� a p�edstavují aktivní �ešení stavu m�sta.  

S vyjížd�ním do okolních m�st je spojeno používání r�zných dopravních 

prost�edk�. Nejlépe použitelné je samoz�ejm� automobilové spojení. Automobil však 

není dostupný všem rodinám a proto jsou lidé nuceni využívat vlaková a autobusová 

spojení. P�i tak vysokém po�tu obyvatel se velmi �asto jedinec setká s p�epln�ností 

t�chto dopravních prost�edk� �i nedostate�ným �asovým intervalem. Tento problém 

nastává hlavn� ve „špi�kách“, kdy lide jezdí do a zp�t ze zam�stnání. Ale i p�es tuto 

skute�nost jsou obyvatelé nuceni za svými pot�ebami vyjet. 

Založení ob�anského sdružení je druhou alternativou �ešení62. Vytvo�ené 

neziskové organizace zde zastupují r�zné vzd�lávací a osobnostn� rozvojové 

instituce pro dosp�lé i d�ti. Vytvá�ení t�chto organizací je velkým specifikem 

v Mladé. Hlavn� kv�li tomu, že vznik takovéto instituce zlepšuje kvalitu života 

místních obyvatel. Tento jev je zde také názorn�ji spat�itelný, protože zde se 

podobná organizace nezakládá jako konkuren�ní jiné, ale jako organizace zatím 

neexistující. Této participace si všiml i J. Musil, kdy tvrdí, že „participace m�stského 

obyvatelstva na ve�ejných záležitostech je pom�rn� vysoká. Projevuje se �lenstvím 

v r�zných spole�enských a zájmových organizacích, vykonáváním r�zných funkcí 

apod.“ (Musil, 1985 : 165) Velkou podporou je pro tyto organizace m�sto, protože 

po spln�ní zákonných požadavk�, tedy sepsání žádosti, finan�n� sdružení podporuje. 

                                                
61 Graf s vývojem po�tu obyvatel je umíst�n v p�íloze 
62 Vznik ob�anských sdružení m�že odpovídat komunitnímu spole�enství, které �eší nap�. T. Parsonse. 
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Slibným za�átkem, pro zm�nu obrazu m�sta a zabrán�ní vyjížd�ní obyvatel 

mimo Milovice, je zajiš�ování kulturních akcí, které zaznamenávají stále v�tší nár�st 

návšt�vník�. 

Otázka provizorního bydlení je v Milovicích stále �astá. Velmi zajímavý je 

poznatek respondentky, že zlomové jsou dva roky.63 Je zde však n�kolik okolností, 

které tento jev zde ovliv	ují. Jsou to finan�ní situace, nabídka pracovních míst a 

dostupnost služeb. Setkala jsem se s odpov�dí respondentky, že ona nep�emýšlí nad 

návratem do práce, z�stane doma s d�tmi, hlavn� kv�li hlídání, které by nesehnali. 

Nabídka pracovních míst se tedy týká hlavn� maminek, �i otc�, kte�í doma z�stali na 

rodi�ovské dovolené.  

Dostupnost koresponduje s finan�ní situací. Pokud bude rodina v dobré 

finan�ní situaci a v Milovicích se nezm�ní dostupnost služeb, lze o�ekávat, že se 

taková rodina brzy odst�huje. Pokud rodina není v dobré finan�ní situaci, aby se 

mohla z Mladé odst�hovat a dostupnost služeb bude nedostate�ná, rodina za�ne 

vymýšlet r�zné alternativní �ešení, jak uspokojit své pot�eby. Nejp�ijateln�jší 

možností pro m�sto by bylo, kdyby rodiny byly v dobré finan�ní situaci, ale kv�li 

kvalitn� zajišt�né dostupnosti r�zných služeb, se nepot�ebovali st�hovat pry�. Tato 

situace by velmi vylepšila sou�asný obraz m�sta a Mladá by p�estala být pouhou 

„noclehárnou“ pro v�tšinu jejích obyvatel. 

                                                
63 Tento poznatek však v rámci mého dotazníkové šet�ení není nijak blíže prokazatelný. 
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5 ZÁV�R 

Na základ� výzkumu, který jsem v Mladé provedla jsem si odpov�d�la na 

výzkumné otázky, které jsem si na za�átku položila. Oba druhy šet�ení se zajímaly o 

totožná nebo velmi podobná témata. Kvantitativní výzkum zjiš�oval míru výskytu 

d�vod� st�hování do Mladé, názor� na stav m�sta a analyzoval z t�chto poznatk�

vytvo�ený vztah respondent� k m�stu, kvalitativní rozhovory poté sloužili k bližšímu 

pochopení t�chto skute�ností. Záv�rem zde tedy shrnu základní získané informace 

z obou šet�ení a popíši situaci ve m�st�. 

D�ležitým zjišt�ním ve výzkumu bylo, jaké obyvatelstvo v Mladé bydlí. Jsou 

to mladé páry, které se do m�sta p�ist�hovali. St�hování probíhalo bez v�tších 

o�ekávání, avšak v�tšinou migranti v�d�li, jak m�sto vypadá a co je zde �eká. Zm�na 

bydlišt� je spojena s n�kolika prvky ovliv	ující rodinný život. Jedním je založení 

nové rodiny a druhý je odvozen od aktuální finan�ní situace, kdy si rodiny mohou 

dovolit v Milovicích vlastní bydlení. To i p�es nedostatky m�sta jako je nap�íklad 

absence zam�stnání v míst� bydlišt� a tedy nutného dojížd�ní. Jak dotazování zjistilo 

jen nepatrná �ást obyvatel pracuje v Milovicích nebo p�edpokládá, že zde pracovní 

místo získá. 

Velkou výhodou p�i zabydlování nových obyvatel je p�ítomnost stejn�

starých vrstevník�, kte�í se do Mladé p�išli v podobné situaci. Podobná skladba 

obyvatel má kladný vliv i na rodi�e, kte�í zde z�stávají s d�tmi na mate�ské 

dovolené. Vzhledem k tomuto stavu, kdy m�sto obývají mladé rodiny s d�tmi, jsou 

pot�eby a denní režim rodiny odvozeny práv� od nich. 

Je velký rozpor p�i hodnocení stavu ve�ejného prostranství, ale i p�írodního 

okolí a stavu infrastruktury, tedy m�stské vybavenosti. Ve�ejné prostranství a okolí je 

neustále upravováno a jeho výraz se neustále zlepšuje. Naopak infrastruktura je 

hodnocena jako nedostate�ná. M�sto je sice zajišt�no základními službami, avšak 

tyto služby neodpovídají po�tu obyvatel nebo je problém s umíst�ním pat�i�né 

instituce, která také komplikuje její využívání. 

Obyvatelé m�sta nedostatky �eší dv�ma zp�soby. První je využívání služeb 

v jiných m�stech v rámci uskute�	ování pot�eb rodiny. Tato reakce má poté za 



61

následek, že m�sto je p�es den vylidn�né a p�ipomíná „noclehárnu“. Nejen obyvatelé 

zam�stnaní v jiném m�st� ráno Milovice opouští a vrací se v pozdních ve�erních 

hodinách. Významnými d�vody, pro� obyvatelé Mladé m�sto dále opouští, jsou 

nákupy64 a trávení volného �asu, nejen organizovaným zp�sobem.  

Druhý zp�sob �ešení je spojen s vytvá�ením ob�anských sdružení, která 

aktivn� suplují r�zné organizace ve m�st�. Nejvíce jsou zam��eny na volno�asové 

aktivity. Jsou však také velmi zapojeny v oblasti rozvoje m�sta. T�mto organizacím 

se dostává kvalitní finan�ní podpora od m�sta, avšak velkým problémem se stává 

nedostatek pozemk� a nebytových prostor, které jim m�sto m�že nabídnout pro 

založení �i rozší�ení svých �inností.65

Z t�chto d�vod� si jedinci vytvá�í vztah k m�stu velmi komplikovan�, který 

je navíc ovlivn�n n�kolika okolnostmi. Významné je zjišt�ní, že v�tšina respondent�

by se z Milovic ráda odst�hovala. Tento fakt je však závislý nejvíce na finan�ní 

situaci rodiny, od které se pak další setrvání zde odvíjí. M�žeme tedy mluvit o 

Milovicích-Mladé jako o provizorním bydlení, do�asném úto�išti. 

Existuje však n�kolik skute�ností, které pomáhají k vytvo�ení kladného 

vztahu k m�stu a delšímu pobytu zde. Takovými jevy mohou být vlastnictví bytu, 

významné funkce v místních ob�anských sdružení, tedy jedincova seberealizace, dále 

také vytvo�ení kvalitních sociálních sítí. 

Významným �initelem p�i zabydlování jedinc� je i m�sto a již zmi	ovaná 

sdružení, které se starají také o vytvá�ení r�zných kulturních akcí. Ty stále více lákají 

a poutají její obyvatelé k aktivní životu v m�st�. Jsou však po�ádaná setkání i za 

ú�elem úklidu m�sta, kdy obyvatel�m je dána možnost pro m�sto n�co ud�lat. 

Všechny tyto aktivity zlepšují nejen vztah jedince k m�stu, ale i celkový stav m�sta. 

Otázka domova je problemati�t�jší. Rodiny Milovice ozna�ují sice jako 

domov, ale i zde je možné nalézt ur�itý rozpor. Ten je založen na vlastnictví bytu a 

skute�ném zázemí, kdy si rodiny vytvo�ili i r�zné sociální sít�, které je k m�stu více 

vážou. D�ležitý je také jedinc�v popud, který je do Milovic p�ilákal. Zda šlo jen o 

                                                
64 Situaci ohledn� nákup� ur�it� zlepšila výstavba dvou supermarket�, avšak stále zde nejsou 
specializované obchody orientované nap�íklad na oble�ení. Avšak nákup takových to komodit není 
tak �astý, aby byla rodina nucena využívat služby n�kolikrát týdn� v jiném m�st�. 
65 Problém s nedostatky pozemk� a prostor se netýká jen t�chto ob�anských sdružení, ale i léka�� a 
firem, které by zde mohly vytvo�it pracovní místa. 
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p�echodné �i trvalé �ešení momentální situace. Tato skute�nost poté ovliv	uje, jestli 

zde rodina z�stává pouze krátkodob� nebo se usadila natrvalo. 

Milovice jsou i dnes m�stem budoucnosti. Sou�asné plány týkající se rozvoje 

m�sta už nejsou však založeny pouze na výstavb� bytových jednotek, ale i rozvoji 

m�stské vybavenosti. D�íve tyto plány m�ly hlavn� podobu p�ání, dnes nabývají 

realistických rozm�r�. Stav m�sta se tak sice pomalu, ale jist� za�íná zlepšovat a 

vytvá�et tak skute�né zázemí pro sou�asné i nové rodiny.  O Milovicích tak budeme 

moci v brzké dob� mluvit o m�st�, které dokáže zajistit veškeré pot�eby svých 

obyvatel. 
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P�íloha �. 1: 

Dotazník ur�ený pro dotazníkové šet�ení: 
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P�íloha �. 2: 

Grafické znázorn�ní vývoje po�tu obyvatel66

Ro�ník/m�síc Po�et obyvatel

1998/12 3585 

1999/12 3576 

2000/12 4013 

2001/12 4410 

2002/12 4866 

2003/12 5273 

2004/12 5839 

2005/12 6404 

2006/12 6780 

2007/11 7614 

2008/2 7830 

2009/1 8712 
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66 Získáno ze statistických údaj� m�sta Milovice 
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P�íloha �. 3: 

Mapa st�edo�eského kraje: 
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P�íloha �. 4: 

Mapa m�sta Milovice: 
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P�íloha �. 5: 

Fotografie: 

Obr. 1 Vizuální vada Mladé – neopravený d�m po sov�tských d�stojnících v kontrastu s  nov�
opravenou budovou 

Obr. 2  Mladá jako neustálé staveništ�
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Obr. 3 V rámci opravy dom� se vytvá�í i okolí a d�tská h�išt� do n�j pat�í 

Obr. 4 Nov� postavená mate�ská školka, která velmi zlepšila životní podmínky ve m�st�
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Obr. 5 Ordinace d�tského léka�e, která je vybudována v nebytových prostorách panelového domu 

Obr. 6 Víceú�elové kulturní centrum na nám�stí 30. �ervna 


