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POSUDEK RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

Typ posudku: konzultantský 

Autorka práce: Mgr. Tomáš Pícha 

Název práce: Sociální problémy města Mostu perspektivou jeho mladého obyvatelstva 

Vedoucí práce: doc. Milan Tuček, CSc 

Oponent: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc 

 

Navržené hodnocení: výborně (pokud se práce známkuje), přijmout jako rigorózní práci 

 

Práce vychází z diplomové práce předkladatele (Problémy města Mostu očima jeho mladých 

obyvatel, obhájené v červnu 2013). Autor práci významně rozšířil o výzkum mezi žáky (rómské) 

nejvyšších ročníků základní školy v Chanově, kde se mu zdařilo díky stejné metodice provést 

unikátní srovnání výsledků s majoritní populací podobného věku, jednak zdařile přestrukturoval 

části věnované výsledkům původního šetření mezi žáky a studenty, jednak ku prospěchu textu 

pokrátil některé části původní diplomky, které byly z hlediska vyznění rigorózní práce více než 

zbytné zbytné.  

 

V další části hodnocení postupuji podle bodů posuzování diplomové práce. Toto hodnocení ve svém 

vyznění opakuje hodnocení z června (diplomovou práci jsem hodnotil známkou výborně). 

 

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 a jemu odpovídající strukturu a postup výkladu. Jde o široce pojatou 

případovou studii města Most, koncentrovanou na jeho současné sociální problémy. Tyto jsou 

diskutovány z hlediska konceptu sociální soudržnosti, jsou pojmenovány na základě rešerše 

dokumentů a analýz provedených Magistrátem, úřadem práce a klíčovým politickým uskupením. 

Tyto sociální problémy jsou předmětem šetření mezi mladými lidmi ze základních a středních škol a 

nově pak ze základní školy na Chanově. Přehledné a promyšlené zpracování dat pak vede autora 

k dobře vyargumentovaným závěrům, které bezezbytku naplňují cíl práce.   

 

 

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

 

Seznam literatury a vůbec pramenů (statistik, koncepčních plánů, novinových článků), ze kterých 

autor čerpá je úctyhodný. Zastoupení cizojazyčné literatury odpovídá potřebám výkladu. 

 

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

analýzy?  

 

Autor provedl vlastní výzkum, který splňuje vyšší požadavky na reprezentativní šetření dané 

skupiny mládeže a to jak v obvyklém školním prostředí majoritní populace, tak v (rómské) ZŠ 

v sociálně vyloučené lokalitě. V příloze práce je uvedena podrobná zpráva z výzkumu, instrument 

šetření. Metody analýzy jsou na odpovídající úrovni zpracování dat, prezentace dat včetně grafiky 

je velmi dobrá. Cením si také využití dat z oficiálních statistických zdrojů, které je provedeno 
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s velkým nadhledem a velice vhodně zařazeno ve výkladu. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Argumentace vychází z výše uvedených zdrojů a jejich analýz, které jsou podány tak, že si čtenář 

může ověřit postup, jak autor ke svým vývodům a tvrzením došel. 

 

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

 

Ano. 

 

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

 

Jde o velice čtivý text, který splňuje všechny formální náležitosti. Části textu přejaté z diplomové 

práce jsou náležitě označeny. Ovšem přestrukturováním původního textu vznikl v tomto ohledu 

vpravdě nový text s odlišnou vnitřní logikou výkladu. 

 

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

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Proč se nedaří změnit mediální obraz Mostu (Vaše „démonizace“) u mladé generace a jaké vidíte 

v tomto směru možnosti? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Práce splňuje všechny nároky a požadavky kladené na tento kvalifikační stupeň ve vysoké míře a 

proto ji doporučuji k přijetí.  
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