
Posudek na diplomovou práci Aleny SLEZÁKOVÉ  
„Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích “ 

 
Diplomová práce Aleny Slezákové  „Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských 
sídlištích“ se věnuje potřebám starších obyvatel a jejich spokojeností s místem bydliště na 
třech pražských sídlištích. Jako teoretický rámec práci slouží práce Jiřího Musila „Lidé a 
sídliště“, kde autorka čerpá hlavní inspiraci a návod, které oblasti spokojenosti a kvality 
života seniorů bude v práci analyzovat. 
 
V úvodní kapitole autorka stanovuje cíle práce. Třetí kapitola představuje teoretické 
zarámování sledované problematiky v kontextu demografického stárnutí populace. Autorka 
cituje řadu zahraničních i domácích odborných prací z oblasti studia kvality života a 
rezidenční spokojenosti, krátce se věnuje také historickému přehledu transformace sídlišť a 
blíže popisuje i výše zmíněnou knihu Jiřího Musila. V další kapitole jsou nastoleny hypotézy 
práce a následuje metodologická kapitola popisující výběr lokalit, vybraný vzorek 
respondentů i proces polostrukturovaného dotazování. V šesté kapitole jsou pak představeny 
jednotlivé lokality a jejich populace. 
 
V sedmé kapitole jsou již uvedeny hlavní výsledky autorčina výzkumu. Velmi přehledně je 
kapitola rozdělena na hlavní oblasti rezidenční spokojenosti vyplývající z předchozího studia 
relevantní literatury. Každá jednotlivá oblast je pak hodnocena pro všechny tři lokality a na 
závěr shrnuta v samostatné subkapitole. Celý text jednotlivých částí je velmi vhodně doplněn 
citacemi z rozhovorů s oslovenými seniory. V závěrečné kapitole autorka diskutuje zjištěné 
skutečnosti a dokládá tvrzení, že sídliště jsou vlastními obyvateli často hodnocena mnohem 
lépe, než jak je vidí pozorovatelé „zvenčí“. 
 
Předložená diplomová práce Aleny Slezákové představuje velmi zajímavou a kvalitní studii 
aktuálního tématu. Práce je zpracována kvalitně i po formální stránce a splňuje všechny 
náležitosti a požadavky kladené na tento typ prací. 
 
K práci nemám zásadní výhrady, jen několik drobných připomínek: 

- Názvy úvodních kapitol působí poněkud strojeně, asi nejhůře pak vychází kapitola 
„Očekávání“, za kterou by asi málo kdo hledal vytyčení výzkumných otázek či 
hypotéz. 

- Tyto hypotézy by navíc stálo za to přeformulovat, popř. napsat v podmiňovacím 
způsobu, takto podané působí jako když autorka formulovala hypotézy až na samotný 
závěr po sepsání práce a na základě obeznámení s výsledky. 

- Citace úryvků z rozhovorů považuji za velmi vhodné dokreslení při popisu výsledků 
šetření, zde není problém s doslovným přepisem hovorové řeči, v teoretické části 
práce by se však v rámci odborného textu toto vyskytovat nemělo – viz. str. 34 
„Keramická plastika … má nejlepší léta rovněž za sebou“ atd. 

 

Tyto poznámky však nijak nesnižují kvalitu předložené práce, autorka dokázala schopnost 
plynule navázat na výzkum ze své bakalářské práce, práce se také velmi dobře čte a věnuje se 
aktuální problematice. Tuto práci tedy mohu doporučit k obhajobě, kde navrhuji hodnocení 
známkou 1. 

 
V Praze dne 30. srpna 2011 
 

RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 


