
 

1/2 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autorka práce: Michaela Myslivečková 

Název práce: Občanská angažovanost v hlavním městě Praze a motivace jejích obyvatel 

k politické participaci. 

 

Vedoucí práce: Milan Tuček 

Oponent: Josef Kandert 

Navržené hodnocení: 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? 

Autorka si stanovila tři (3) výzkumné otázky; závěry k jejich zodpovězení sice směřují, ale dosti 

neurčitě či nepřesně. Struktura textu se mi jeví jako odpovídající. 

 

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

Předložená práce vychází ze zdejších dat; autorka ale pracuje a cituje i dostatek domácí a zahraniční 

(cizojazyčné) odborné literatury. 

 

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

analýzy?  

Autorka pracuje s daty získanými ve statistických šetřeních a doplňuje je o data získaná při 

rozhovorech se zastupiteli tří městských částí (Prahy 6, 8 a 10). Dobře charakterizuje způsoby 

získání dat a popisuje i metody jejich zpracování. Vlastní analýza se spíše podobá popisu než 

skutečné analýze. 

 

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

Argumentace vedoucí k závěrům je dosti neurčitá až rozpačitá. Autorka si stanovila jako cíl 

zkoumání chování Pražanů, následně ale argumentuje daty jen ze tří městských částí; argumentace 

postavená na takových datech ale nemůže dostačovat. 

 

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

V diplomové práci čtenář může jasně odlišit tvrzení a domněnky autorky od citací všeho druhu. 

 

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

Autorka píše dobrou češtinou, v textu jsem nenašel pravopisné chyby či překlepy. Ovšem citace 

jsou neúplné – uvádí se jen autor a rok vydání jeho textu. CHYBÍ ODKAZY NA STRÁNKY! 

 

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

Kolegyně Myslivečková porovnává situaci u nás, tedy ve třech městských částech Prahy se situací 

v Rakousku. Je taková paušalizace možná? Jsou politické systémy tří městských částí Prahy stejné 

či výrazně podobné s politickým systémem Rakouska? 
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jak máme chápat data z kvalitativního výzkumu (rozhovory se zastupiteli) ve vztahu k datům 

z kvantitativních výzkumů? 

Je možné vzorek ze tří městských částí vztahovat na celou Prahu? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce obsahuje četné nedomyšlenosti a nejasné jsou i závěry. Podle mého názoru přecenila svoje 

síly. V nějaké míře, spíše pozitivistické, ale prokázala, že s daty pracovat dovede. Práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

Datum: 9. června 2015    Podpis: 

 

 


