
Posudek na diplomovou práci LUCIE RADOVÉ 
„Preference v trávení volného času městské mládeže:  

Mikrokultura „mall junkies“ v prostoru obchodního centra“ 
 
Diplomová práce Lucie Radové je pokračováním výzkumu započatého v její bakalářské práci, zaměřené na 
volnočasové aktivity mládeže s důrazem na trávení volného času v nákupních centrech. Diplomová práce si tedy 
klade za cíl důkladně prozkoumat fenomén tzv. mall junkies v českých nákupních centrech, zjistit jakou formu 
musí mít centra, která mládež přitahují, a odhalit, zda se jedná o celorepublikový trend.  
 
Pečlivě je zpracována hned úvodní kapitola, která přináší zamyšlení nad problematikou trávení volného času ve 
spotřební společnosti vůbec, velmi podrobně jsou popsány také cíle práce, což nebývá v diplomových pracích 
zvykem. Přehledně je zpracována kapitola diskuze odborné literatury, kdy se autorka zaměřila především na 
zahraniční literaturu z oblasti geografie dětí a mládeže a geografie spotřeby. Autorka dokazuje svůj široký 
přehled v literatuře nejen geografické, ale také sociologické a psychologické.  
 
Velice zajímavou kapitolou je samotný teoretický rámec práce, kde autorka seznamuje čtenáře s problematikou 
spotřební společnosti a postmoderní spotřeby, do které zasazuje svůj výzkum trávení volného času v dospívání. 
Využívá zkušeností významných českých i zahraničních sociologů, psychologů a geografů a představuje tak 
čtenáři oblast geografie dětí a mládeže, která doposud nebyla v rámci české sociální geografie rozvíjena. Krátká 
subkapitola je věnována také vývoji a významu obchodně-společenských center v Česku.  
 
Klíčovou kapitolou práce je metodika výzkumu, kde autorka přehledně popisuje rozdíly mezi kvalitativním a 
kvantitativním výzkumem a srovnává jejich výhody a nevýhody. Při popisu metod použitých k získání dat se 
velmi podrobně zabývá zejména metodami kvalitativního dotazování, strukturovaného rozhovoru s otevřenými 
otázkami a zúčastněnému pozorování, což jsou kvalitativní metody doposud spíše opomíjené (nejen) 
v absolventských pracích našeho oboru. Kladně hodnotím především to, že srozumitelný popis metod zde může 
sloužit dalšímu čtenáři jako vodítko k jejich aplikaci pro vlastní výzkum. Samostatná kapitola je věnována také 
metodice výběru obchodních center k výzkumu a jejich stručnému představení.  
 
Pátá kapitola již představuje vlastní výsledky práce, popisuje proces výběru a výsledný soubor respondentů. 
Uvedeny jsou hlavní výsledky dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů. Zde považuji za cenné 
především doplnění shrnutí výsledků šetření o jednotlivé citace výpovědí respondentů, které v tomto typu 
výzkumu přispívají k dokreslení a pochopení sledované problematiky. Nejcennější částí kapitoly je pak, dle 
mého názoru, identifikace hlavních znaků, které česká mládež vyhledává při výběru obchodních center pro svůj 
volný čas, a také zhodnocení fenoménu mall junkies coby celorepublikového trendu, spolu s vyzdvižením 
rozdílů mezi pražskými mall junkies a jejich vrstevníky z ostatních velkých měst ČR. V závěru práce autorka 
shrnuje a zobecňuje své zkušenosti a poznatky z výzkumu. Cenné je také nastínění další výzkumné agendy 
v oblasti geografie dětí a mládeže a geografie spotřeby. 
 
Diplomová práce Lucie Radové představuje ojedinělý exkurz do světa kvalitativního výzkumu v rámci spíše 
kvantitativní tradice české sociální geografie a jejích absolventských prací. Práce tedy může sloužit jako kvalitní 
ukázka vhodné aplikace kvalitativních metod a smíšeného plánu výzkumu na geografická témata. Autorka 
dokazuje znalost relevantní literatury i potřebných metod, stejně tak jako schopnost získat potřebná data 
intenzivním výzkumem v terénu. K práci nemám zásadní výhrady, zmíním snad jen jakousi nevyváženost práce, 
kde empirická část ustupuje do jisté míry části teoretické.  
 
Z hlediska formálního splňuje práce obvykle požadavky na tento druh prací. Částečně je napsána spíše formou 
eseje, což však nijak nesnižuje její kvalitu. Je také dobře doplněna grafickými přílohami a zajímavou 
fotodokumentací.  
 
Práci tedy mohu jednoznačně doporučit k obhajobě a navrhují její hodnocení známkou výborně. 
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