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Předložená diplomová práce čítá 71 stran textu, které dále obsahují 3 tabulky a jsou doplněny 
23 stranami příloh, ve kterých nalezneme 25 obrázků (situační plánky a velmi výstižnou 
fotodokumentaci s popisem), dotazník a osnovu strukturovaného rozhovoru.
Seznam použité literatury obsahuje 45 položek, představujících převážně zahraniční tituly, 
které ještě doplňují další řádně citované zdroje.

Hlavním cílem práce je průzkum fenoménu „mall junkies“ v českých nákupních centrech, 
charakterizování vlastností center, která přitahují mládež a zjištění, zda se jedná v Česku
o celorepublikový trend. Lze konstatovat, že cíle, které si autorka vytyčila, se jí podařilo 
naplnit.

Práce Lucie Radové je přínosná nejen závěry empirické části, která obohacuje studium 
současné spotřební společnosti o poznatky týkající se možností trávení volného času mladé 
generace, ale zejména celkovým uchopením zkoumané problematiky a použitou metodou 
výzkumu. Kladně tedy hodnotím teoretické zarámování dané problematiky, kdy autorka 
dokázala využít poznatků z prací převážně zahraničních geografů, sociologů i psychologů a 
čtenáři je předkládá srozumitelnou, čtivou formou, aniž by se dopouštěla přílišného 
zjednodušení. Obdobně lze pochválit metodickou část práce. Přehledně je popsán rozdíl mezi 
kvalitativním a kvantitativním výzkumem, jejich výhody a nevýhody a zdůvodnění proč byla 
volena a jak byla použita vlastní metodika v předkládané práci. Ocenění zaslouží i vlastní 
kvalitativní šetření provedené autorkou a výstižně formulované závěry.

Předloženou práci považuji za velmi kvalitní, přesto si dovolím několik poznámek. Z textu na 
str. 37 a 38 není úplně patrné, jak byla zvolena obchodní centra, ve kterých byl uskutečněn 
vlastní kvalitativní výzkum. Je zde sice odkaz na předchozí autorčinu kvalifikační práci, ale 
nezasvěcený čtenář není s výsledky předchozího výzkumu seznámen a tudíž mu není výběr 
jasný. Za drobnost považuji chybnou lokalizaci vybraných pražských obchodních center na 
obrázku č. 1. Poněkud nezvykle také působí užívání tzv. „ich“ formy, tedy 1. osoby čísla 
jednotného. Věřím, že autorka je teprve na počátku své publikační činnosti a v budoucnu bych 
jí doporučila psaní odborného textu v trpném rodě.

Diplomová práce Lucie Radové splňuje po obsahové i formální stránce všechny požadavky 
kladené na tento typ kvalifikační práce ,proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi 
kladně.
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