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 Diplomová práce Elišky Rolfové se zabývá tématem zahrádkářských 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 Eliška Rolfová součástí.  

 Diplomantka předkládá precizně zpracovanou práci v rozsahu 78 stran textu, plus 

přílohy a fotografie. Ve své práci se zaměřila jednak na hlavní výzkumnou otázku celého 

grantového výzkumu, tedy nakolik zahrádkáři naplňují pilíře trvale udržitelného rozvoje ve 

vybrané zahrádkářské osadě a jednak si položila vlastní výzkumnou otázku týkající se 

mezinárodních souvislostí fenoménu zahrádkářských osad.  

V  teoretické části se každá ze čtyř diplomantek, podílejících se na výzkumu, měla 

vedle svých teoretických předpokladů zaměřit i na určité historické, mezinárodní, právní či 

sociologické souvislosti. Eliška Rolfová se pokusila, a myslím, že úspěšně, zasadit 

zahrádkářské hnutí v Čechách do jeho mezinárodního kontextu.  

 Celá diplomová práce je logicky velice dobře strukturována. V úvodu autorka uvádí 

čtenáře do kontextu práce a seznamuje s důvody výběru tématu své práce.  Následuje 

teoretická část, která se skládá ze dvou kapitol o zahrádkaření v zahraničí a na českém území 

a z jedné kapitoly, ve které  se autorka věnuje teoretickým předpokladům svého empirického 

výzkumu. Ty vycházejí z pilířů trvale udržitelného rozvoje vhodně doplněné i o další 

sociologické autory, kteří se vztahují k danému tématu (Bhatti a Chury, Macnaghten, Keller či 

Librová). Všechny tři kapitoly  jsou psány velice kultivovaným jazykem. Autorka prokázala, 

že si k danému tématu nastudovala velké množství cizojazyčné literatury (v angličtině a 

francouzštině), které následně zpracovala. Tato kvalitně zpracovaná teoretická část práce 

Elišce Rolfové pak slouží jako dobrý podklad pro další část empirickou. 



 Ta začíná rešerší dosavadních výzkumů o zahrádkářských osadách, po níž následuje 

kapitola o metodologii. V ní autorka popisuje své výzkumné otázky a následně metody sběru 

a analýzy dat, které k jejich zodpovězení zvolila. Metody a analýzy považuji ze strany autorky 

za zcela bezproblémově zvládnuté, Eliška Rolfová sama reflektuje určitá omezení a 

nedostatky (například u výběru respondentů). V analýze nasbíraných dat pak autorka 

poskytuje plastický život v zahrádkářské osadě Jenerálka, včetně jeho vývoje v čase a 

kontextu společenských změn. Zde mám snad jedinou menší výtku k celé práci. Autorka na 

můj vkus, až příliš nechává mluvit respondenty (zkrátka moc citací), nicméně na druhou 

stranu citace jsou poskládány citlivě a s porozuměním. 

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

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

 

Otázka k obhajobě: 

V čem je možné považovat život v zahrádkářské osadě Jenerálka za alternativu ke 

globalizované konzumní moderní společnosti, jak o tom mluví sociolog Keller, a v čem 

naopak ne? 

 

    Celkové hodnocení práce 

 

Eliška Rolfová předkládá kvalitní diplomovou práci založenou na velkém množství 

zpracované literatury, kterou využila zejména v teoretické části. V empirické části pak 

prokázala, že si velice dobře osvojila sociologickou metodologii a ukázala, že porozuměla 

zkoumanému tématu.    

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

výborně.   
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