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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Některé názvy dílčích, ale důležitých kapitol diplomové práce jsou vyvedeny 
drobným a netučným písmem a jsou proto v textu přehlédnutelné, navíc uvnitř 
těchto kapitol se často používá tučné zvýraznění pojmů. Zařazení seznamu 
tabulek, grafů a dalších příloh za obsah práce poněkud komplikuje přehlednost 
počátku diplomové práce. Doporučoval bych tyto náležitosti dávat až za závěr 
práce. Abstrakt by měl být před obsahem. Vše ale závisí na zvyklostech 
pracoviště. Dlouho jsem nechápal řazení kapitol - proč se postupně znovu a 
znovu objevují teoretické kapitoly či subkapitoly někde doplněné popisem 
problémů v území či analýzami. Pak jsem pochopil, že byl uplatněn systém z 
práce Sýkora, Bouzarovski 2012. Je to ale pro strukturu kvalifikační práce 
poněkud nezvyklé. V práci jsou dva celostránkové odstavce. 

Stylistická a citační úroveň práce je přijatelná. 

Kvalita map a kartogramů není příliš dobrá. Zařazené mapy, kartogramy a grafy 
jsou svojí konstrukcí velmi různorodé. Mapy a kartogramy nemají měřítko. V 
žádné mapě není vymezeno řešené území. Do textu práce, často na ne příliš 
vhodná místa, jsou zařazovány mapy celého okresu Písek, přičemž práce se 
věnuje pouze městu Písek. Tabulky charakterizující domovní fond Písku 
obsahují pouze absolutní údaje, relativní údaje by byly potřebné. Koláčové 
grafy charakterizující vzdělanostní a další strukturu města Písek by měly být 
vyhotoveny za urbanistické obvody města. 

 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   
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V diplomové práci jsem nalezl pouze jeden - hlavní cíl, který je ve shodě 
s názvem práce. V další kapitole se pak píše o nějakých hlavních cílech práce, 
ale není jasné, o jaké cíle se jedná. Výzkumné otázky nepokrývají celý hlavní 
cíl, schází problematika rezidenční diferenciace a segregace. Hypotézy jsem 
nenašel. Práce nemá tak silný prostorový – geografický akcent, ale u tohoto 
typu prací je to časté. Dat za dílčí prostorové jednotky je málo.  

 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Citované literatury je dostatečně množství. Převážně jde o literaturu českých 
autorů, mnohdy v angličtině. V jedné z teoretických částí práce se střídají odstavce 
z prací Sunega, Lux, Mrázik, jiná kapitola je výtahem z práce Sýkora, Bouzarovski 
2012. Do jaké míry autorka využila diplomovou práci Trpáková 2010 – Bytová 
politika v Písku? Autorka shromáždila značné množství úředních podkladů k 
bytové politice. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Základní metodický postup je zřejmý, dílčí metodiky zpracování údajů 
jsou poněkud různorodé, někdy ne zcela zřejmé. Autorka především využila 
rozhovorů s několikrát experty na danou problematiku z Písku. Výsledky tak 
mají spíše sociologický než sociálně geografický charakter. Daly se data vůbec 
stihnout zpracovat a následně sestavit DP, když se rozhovory uskutečnily 
v únoru 2015? 

 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

To, co bylo řečeno o metodice práce, platí i pro analytickou část 
diplomové práce. Je zde množství údajů, některé jsou převzaty. Někdy ale není 
jasná struktura výsledků a jejich hierarchie a rovněž směřování k nějakým 
zásadním zjištěním a doporučením. 

 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Určité problémy s cíli, hypotézami a výzkumnými otázkami diplomové 
práce se promítají i do závěru práce. Závěr je poměrně stručný a dává jen 
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několik dílčích návodů pro další bytovou politiku města Písek. 

 

 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Přes výše uvedené výhrady má diplomová práce určitý přínos – jako do určité míry 
uspořádaný soubor rozmanitých informací o bytech a bytové politice města Písek, 
určený pro úředníky zabývající se bytovou politikou. Autorka se snažila o 
provázanost teorie a analytických částí práce, ale zdařilo se jí to jen částečně, 
někdy byla tato snaha křečovitá a odrážela určitý spěch při dokončování práce. Na 
druhou stranu chápu obtíže při zjišťování informací a údajů, když bytová politika 
města není koncepční a v jednotlivých obdobích se mění. 

 

Otázky k obhajobě 

Jakým způsobem v minulosti a v současnosti vedení města Písek bránilo 
a brání vytváření vyloučených romských lokalit na území města Písku a jaká 
doporučení do budoucnosti byste vedení města dala. Další otázky vyplývají z 
předchozích konstatování.  
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