
Oponentský posudek na bakalářskou práci Terezy Hruškové 

„Pohled tří generací na život v městské části Praha-Kunratice“ 

 

Bakalářská práce Terezy Hruškové má 43 stran včetně 4 stran příloh a je věnována 

problematice percepce rezidenčního prostředí na příkladu městské části Praha-Kunratice. 

Bakalářská práce Terezy Hruškové „Pohled tří generací na život v městské části 

Praha-Kunratice“ se skládá z 5 částí. Za podstatnou část mohu označit kapitolu „Teoretické 

zarámování“, ve které autorka vymezuje svůj přístup ke studované problematice na základě 

zahraniční a domácí odborné literatury. Druhou stěžejní částí práce je vyhodnocení 

provedeného dotazníkového šetření a shrnutí získaných poznatků v samotném závěru. 

Autorka použila při zpracování své bakalářské práce několik výzkumných metod. 

Zhodnotila dostupná statistická data, provedla pozorování ve zkoumané lokalitě a realizovala 

dotazníkové šetření. Na základě poznatků z odborné literatury se autorka rozhodla zpracovat 

případovou studii MČ Praha-Kunratice pomocí dvou přístupů.  

Jako první ve své práci prezentuje výzkum objektivní kvality rezidenčního prostředí, 

který provedla na základě již zmíněných dat, znalosti prostředí a pozorování. V této části 

práce autorka popisuje zkoumané charakteristiky prostředí, především základní vybavenost 

městské části Praha-Kunratice.  

Ve druhé části práce se autorka věnuje subjektivnímu vnímání rezidentů. Autorka se 

zaměřila na 3 skupiny obyvatel, jejichž každodenní potřeby jsou nejvíce spjaty se zkoumanou 

lokalitou, jedná se o mládež, mladé rodiny s dětmi a seniory. V realizovaném dotazníkovém 

šetření získala výpovědi 66 respondentů a zajímala se o hodnocení oblastí jako jsou služby a 

jejich dostupnost, sociální vazby a volný čas, vztah k rezidenčnímu prostředí.  

Jednotlivé kapitoly bakalářské práce na sebe logicky navazují. V úvodu autorka 

formuluje svá očekávání, která korespondují s obsahem i závěrem práce. V bakalářské práci 

se vyskytuje malé množství formálních chyb (např. špatné skloňování, překlepy). Autorce 

bych chtěla také vytknout občasné nedokončení myšlenek a nesrozumitelnost vět. Dále bych 

autorce doporučila uvádět celkový počet odpovídajících respondentů u všech grafů a tabulek. 

Přesto oceňuji pečlivé zpracování celé bakalářské práce a předkládanou bakalářskou 

práci doporučuji k obhajobě. 
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