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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce má jasně stanovený cíl. Jde o široce pojatou případovou studii města Most, kde 

v úvodu je přiblížena historie Mostu, rozebrán teoretický koncept, ke kterému se bude studie 

vztahovat,  pak zmapovány současné problémy na základě řady podkladů (státní správa, politické 

strany..), tak, aby tyto problémy byly v rozsáhlém (vlastním) dotazníkovém šetření mezi žáky a 

studenty předloženy k jejich posouzení, na základě čehož pak autor dochází datově podloženým 

závěrům (naplnění cílů práce). Práce má výraznou myšlenkovou linku, jedna část logicy navazuje 

na druhou.  

 

 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Vzhledem k tematickému zacílení studie, menší pozornosti, kterou autor uděluje širším teoretickým 

úvahám, považuji výčet literatury za dostatečný a nepochybně relevantní. Za pozornost stojí 

spektrum pramenů, ze kterých autor čerpá. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autor prošel poučeným způsobem celým výzkumným procesem od položení si relevantních 

výzkumných otázek a formulaci hypotéz, přes vytvoření výzkumného instrumentu, odpovídající 

výběr a rozsáhlý sběr dat. Při analýze dat využívá i náročnějších postupů multivariačních analýz. 

Prezentace výsledků včetně grafiky a jejich interpretace je na vysoké úrovni.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl? 

 

Argumentace vychází z provedených analýz, čtenáři je přitom poskytnuta úplná informace, 

takže si může opodstatněnost závěrů ověřit. 

 

5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
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Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Nemám žádných výhrad. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 Za mírně problematickou považuji snahu autora o komparaci výsledků s Lazarsfeldovým 

Marienthalem. Přijal bych ještě tak inspiraci, co se týče tématických okruhů v dotazníku, avšak jak 

dotazovaná populace, tak i konkrétní situace Mostu, jsou natolik odlišné, že této snaze prostě 

nerozumím. Podobně moc nerozumím nostalgické obrazové příloze. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Do jaké míry je historická diskontinuita Mostu určující pro vztah mladých lidí ke svému bydlišti? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce je zeširoka pojatá případová studie konkrétního města, její těžiště je ovšem ve 

vlastním rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi žáky základních škol a studenty škol středních. 

Koncepce šetření, které zjišťuje reflexi sociálních problémů města mezi mladými lidmi, je opřena o 

poznatky a rozbory provedené v teoreticko-analytické části. Zpracování dat je nadstandardní, 

prezentace výsledků je přehledná a jejich interpretace sociologicky relevantní a vztažená ke zvolené 

konceptualizaci.  

 

Práci doporučuji k obhajobě 
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