
 

 

Posudek vedoucího na diplomovou práci: 

 
Eliška Zykmundová: Bytová situace mladých lidí v České republice 

 

Diplomová práce Elišky Zykmundové je empirickou analýzou založenou na bohatém 

datovém materiálu o bytových podmínkách obyvatel České republiky. S ohledem na 

oborové zaměření autorky je pochopitelné, že téma její diplomové práce se nachází na 

pomezí sociologie, ekonomie a demografie, s hlavním příklonem k posledně 

jmenovanému oboru. Z hlediska sociologického jde o téma v podstatě sociálně 

stratifikační, přičemž konkrétněji je vhodně zasazeno do kontextu sociologie bydlení.  

Pokud diplomovou práci přijímáme jako snahu o detailní empirickou analýzu 

vybraného sociálního jevu s cílem najít odpovědi na naléhavé praktické otázky, lze práci 

skutečně jen velmi málo co vytknout. 

Autorka má jasně definovaný cíl, k němuž chce dospět, otázky na které chce nalézt 

odpověď a dobře zná i účel, k jakému její odpovědi mohou sloužit. Záměr přitom není 

nikterak triviální, šíře a komplexita tématu stejně jako odborná náročnost postupů 

překračuje běžné standardy magisterských závěrečných prací. Analýza problémové 

situace včetně definice klíčových výzkumných konceptů a nástrojů pro jejich měření je 

provedena velmi pečlivě, detailně, přehledně a s přiměřenou dávkou kritického nadhledu 

nad možnostmi různých pohledů a přístupů. Použitá data jsou velmi kvalitní, analytické 

postupy autorky odpovídají jak datům, tak záměrům a jsou jasně a přehledně 

dokumentovány a vysvětlovány. Výsledky jsou prezentovány srozumitelným a 

přehledným způsobem, dílčí i celková shrnutí vhodně doplňují detailní empirické analýzy. 

Po formální stránce text nevykazuje žádné problémy, naopak se i v této oblasti řadí 

k těm nejlepším.  

Z pozice vedoucího práce musím vedle samotného výsledku ocenit také autorčin 

přístup ke zpracování celého diplomového úkolu. Ten se na rozdíl od řady případů 

vyznačoval skutečně dlouhodobou a systematickou prací, průběžným konzultováním 

jednotlivých kroků a tudíž také dlouhou dobou na pohodlnou finalizaci textu. Současně je 

však třeba také poznamenat, že autorce nebylo příliš třeba říkat, co nebo jak má dělat, a 

že tedy prokázala vynikající schopnost samostatně a kvalitně řešit výzkumný projekt i 

připravit rozsáhlý odborný text. Na jeho kvalitě jsou všechny tyto aspekty jasně znát.  

 

Diplomovou práci Elišky Zykmundové navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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