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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: oponentní  

Autor/ka práce:    Tomáš Pícha 

Název práce: Problémy města Mostu očima jeho mladých obyvatel 

Vedoucí práce: Doc. Milan Tuček, CSc 

Navržené hodnocení:  Velmi dobře 

 

 

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? 

 

Cílem práce je určit, které problémy považují mladí obyvatelé Mostu za naléhavé a analyzovat 

podmíněnost těchto názorů. Cíl práce byl naplněn, jen se nemohu zbavit pocitu, že práce je složena 

ze dvou částí, které byly propojeny až dodatečně – zevrubnou (na 26 stranách) analýzou problémů, 

se kterými se Most potýká, a analytickou částí, sestávající ze závěrečné zprávy z výzkumu názorů 

mladých lidí v Mostě. Pokud jde o strukturu práce, poněkud mi uniká smysl zařazení kapitoly 

věnované Marienthalu – vskutku nevím, co může mít společného s Mostem. 

 

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

texty? 

 

Autor jistě využil téměř vše, co bylo o Mostu napsáno, kromě toho i mnoho dalších pramenů, 

domácích i zahraničních. 

 

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

jejich analýzy?  

 

Práce se opírá o data z vlastního výzkumu mladých lidí v Mostě. Výzkum byl proveden kvalitně, 

výběr i analýza je na odpovídající úrovni. Co mi poněkud vadí, je charakter závěrečné zprávy, 

kterou autor zařadil bez potřebných úprav. Interpretaci jednotlivých otázek v dotazníku vyčítám již 

studentům v rámci Praktik ve 2. ročníku, setkat se s tím i v diplomové práci považuji za velký 

prohřešek. 

 

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

 

Autor zpracoval obě části práce velice dobře, práce se opírá o kvalitní argumentaci, jen mi vadí 

zmíněný charakter závěrečné zprávy z výzkumu. 

 

 5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Ano, autor toto jasně odlišuje. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
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Chci upozornit autor, že jsem již zažil situaci, kdy byla diplomová práce odmítnuta z důvodu 

nadměrného rozsahu. Tato práce má téměř 100 stran textu (bez příloh), což je podle mého soudu už 

poněkud moc. Přitom v ní lze nalézt části, které sem evidentně nepatří (viz kapitola o Marienthalu 

či závěrečná kapitola o současnosti a budoucnosti Mostu, která také působí, že byla původně určena 

pro jiné účely). Samotná formální úprava ovšem nemá žádné závažné nedostatky. 

 

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

jaké). 

 

Práce je velice dobrá, nepochybuji, že autor již našel či najde pro ni i jiné využití, než je „pouze“ 

její současná podoba ve formě diplomové práce. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jakými nástroji by bylo možné měnit nepříznivou pověst Mostu (umocňovanou i zmíněným 

pořadem Ano, šéfe) v očích veřejnosti? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

 

 

 

 

Datum:          Podpis: 


