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Diplomová práce Veroniky Tvardkové se zabývá tématem zahrádkových osad na 

území Prahy, tedy fenoménem, který je do jisté míry ve společnosti stále málo reflektovaný. 

Proto se na Katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK na toto téma v roce 2011 konal 

grantový výzkum, jehož byla Veronika Tvardková součástí.  

Diplomantka předkládá práci v rozsahu 87 stran textu, plus přílohy a fotografie, která 

je pečlivě zpracovaná. Ve své práci se Veronika Tvardková zaměřila jednak na hlavní 

výzkumnou otázku celého grantového výzkumu, tedy nakolik zahrádkáři naplňují pilíře trvale 

udržitelného rozvoje ve vybrané zahrádkové osadě a jednak si položila vlastní výzkumnou 

otázku týkající se historického vývoje zahrádkových osad jak v zahraničí, tak i na území 

České republiky. 

Práce je logicky strukturovaná, v úvodu uvádí čtenáře do kontextu své práce,  

stanovuje cíle diplomové práce a popisuje zvolenou metodologii. V části, kde se autorka 

věnuje historii zahrádkářství, využívá metodu komparace textů. Zde oceňuji, že autorka 

zpracovala celou řadu relevantní literatury, včetně primárních zdrojů. Celá kapitola tak čtenáři 

poskytuje kvalifikovaný vhled do vývoje zahrádkových osad, které je nezbytný k porozumění 

současnému stavu.  

V empirické části se pak autorka věnuje samotnému výzkumu zahrádkových osad, pro 

který si zvolila kvalitativní výzkum a data sbírala pomocí rozhovorů, pozorováním a analýzou 

materiálů a dokumentů. I zde autorka prokázala, že zvolenou metodologii zvládla. Kapitola je 

psaná, ostatně jako celá diplomová práce, čtivýma a kultivovaným jazykem a poskytuje 

plastický obraz života v zahrádkových osadách na Libeňském ostrově.  

V závěru autorka shrnuje své poznatky a odpovídá na výzkumné otázky. 



Po formální stránce je práce psaná kultivovaným jazykem, bez překlepů a 

gramatických chyb, graficky pečlivě zpracovaná, včetně příloh, fotografií a map. 

 

Otázky k obhajobě: 

Když autorka popisuje rozmach zahrádkářství za období socialismu, píše, že jedním 

z důvodů byly „špatné bytové podmínky“. Je skutečně možné hovořit na přelomu 70.  a 80. let 

o „špatných bytových podmínkách“, například ve srovnání s předválečným obdobím nebo 

třeba 50.léty?   

V závěru autorka píše, že zahrádkáři fungují jako komunita. Přináší to nějaké 

negativní stránky?  

 

 

    Celkové hodnocení práce 

 

Veronika Tvardková předkládá kvalitní diplomovou práci, které je založena na velkém 

množství zpracované literatury, včetně primárních pramenů, pokud jde o historickou část. 

V empirické části, kde autorka zkoumala vybrané osady, pak prokázala, že si velice dobře 

osvojila sociologickou metodologii a ukázala, že porozuměla zkoumanému tématu a toto 

porozumění navíc dokázala podat v kvalitně zpracovaném textu. Autorka prokázala schopnost 

samostatné odborné práce.    

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě v bodovém rozmezí 16–18 bodů a hodnotím ji 

výborně.   

 

 

V Praze, 14.června 2012 

Mgr. Arnošt Novák 

 

 


