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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Podmíněnosti spokojenosti se životem v Česku se zaměřením na geografické faktory 

Autor práce: Petr Procházka   

 

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.) 

K formálnej stránke práce uvádzam nasledujúce výhrady a pripomienky: 

- niektoré grafy (napr. na str. 40) sú nie sú dostatočne prehľadné, chýbajú im dôslednejšie 

vysvetlivky údajov, ktoré obsahujú. Znižuje to ich informačnú hodnotu. 

- chybné (?) číslovanie obrázkov – obr. 3 verzus obr. 5 verzus odkaz v texte (str. 27 – 28) 

- sekundárne citácie by bolo vhodné v texte explicitne indikovať (str. 31) 

- niektoré (pod)kapitoly (napr. 2.1, str. 31) sú príliš krátke na to, aby museli byť samostatne 

vymedzené. Zbytočne to fragmentuje text. 

- názov obrázku a obrázok samotný sú na iných stranách (str. 38 – 39) 

- podobne nadpis kapitoly na jednej strane, text samotný až na ďalšej (str. 39 – 40) 

- mapy – nadpis mapy (napr. ) je porovnaní s veľkosťou zobrazeného územia príliš veľký a nie je 

medzi nimi dostatočná vzdialenosť 

- pod tabuľkami by mal byť uvedený zdroj údajov (aj v prípade vlastných výpočtov) – napr. str. 43 

 - značnú časť strán práce (v súčte možno nejakých 10 – 15 strán!) zaberajú tabuľky, ktoré mohli 

(skôr mali) byť vložené do prílohy, pri čítaní práce pôsobia rušivo (najmä tab. 26 až 31) 

- citácia Ira a Andráško (2007) na str. 90 nie je celkom korektná – zmienené informácie síce títo 

autori uvádzajú, ale ako citáciu z práce Pacione (2003)  

- v texte chýbajú odkazy na obrázky a tabuľky, ktoré sú tam skrátka len tak vložené 

-chýbajú nadpisy tabuliek v prípade, že tieto pokračujú na viacerých stranách 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cieľ je formulovaný nasledovne: „Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat podmíněnosti 
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subjektivní kvality života na základě datových souborů pocházejících ze dvou kol výběrového šetření 

domácností v Česku realizovaných v letech...“. V podstate je jasné, o čo v práci pôjde, ale ako 

vhodnejšia by sa mi javila formulácia: „Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat 

podmíněnosti subjektivní kvality života – čím? (nejaké podmieňujúce faktory...), a to na základě 

datových souborů pocházejících ze dvou kol výběrového šetření domácností v Česku realizovaných 

v letech...“. Takto to na prvý pohľad môže pôsobiť dojmom, že SKž je podmienená tými dátovými 

súbormi.  Taktiež by bolo v hodné uviesť aj nejaké územie, ku ktorému sa daná analýza vzťahuje... 

(pôvod dát nie je dostatočnou špecifikáciou). 

Hypotézy, výskumné otázky – v nejakej explicitnej forme som nenašiel, skôr implicitne vyplývajú 

z teoretickej časti.  

 

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

K tomuto uvádzam niekoľko poznámok s tým, že som si vedomý, že ide o DP. Teda význam mojich 

kritických pripomienok netreba preceňovať. 

Z teoretickej časti práce je zrejmé, že sa autor snažil vyhľadať a spracovať literatúru so zameraním 

na problematiku SKž (subjektívna kvalita života). Táto problematika je však veľmi široká a všeobecne 

tu platí, že ak dvaja (či viacerí) robia to isté, nemusí to byť to isté. Pri výskume Kž to platí 

mnohonásobne. Používané koncepty sú obsahovo veľmi vágne, vyznačujú sa množstvom 

uplatňovaných pohľadov a interpretácií. Na to, aby človek v tejto problematike získal potrebný 

prehľad – odstup – nadhľad, je potrebné sa ňou zaoberať predsa len o čosi dlhšie. Toto autorovi 

posudzovanej DP chýba, nie je preto schopný primerane kriticky posudzovať uvádzané tvrdenia, 

ktoré sú často argumentačne nepodložené, alebo dokonca protichodné (napr. rozdelenie výskumu 

SKž na prístupy tzv. hedonistické a tzv. eudaimonistické, ktoré sa v mnohých prácach „automaticky“ 

preberá bez nejakého kritického zhodnotenia opodstatnenosti uvedených prístupov, ktoré okrem 

toho rôzni autori rôzne interpretujú, alebo odvolávanie sa na prácu Campbell et al. (1976) 

v súvislosti s objektívnymi ukazovateľmi Kž, čo je neadekvátne).  

Takýchto príkladov by sme našli viacero. Neposudzujem to závažne negatívnym spôsobom,  skôr na 

to len poukazujem z pozície niekoho, kto sa Kž už nejakú dobu zaoberá a vybudoval si na túto 

problematiku (vrátane vlastných starších prác) dosť kritický pohľad.  

Vo výsledku sa autor DP v problematike a jej teoretickom ukotvení trochu „stráca“. Je ale nutné 

zdôrazniť, že z textu je evidentná snaha o uchopenie problematiky, množstvo prác, z ktorých bolo 

čerpané, je značné. Ide prevažne o zahraničné práce, čo na jednej strane oceňujem, na strane druhej 

by zrejme neškodil  lepší prehľad v prácach českej či slovenskej proveniencie – v ostatných rokoch 

ich u nás o Kž vzniklo celkom dosť.    

 

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

K tomuto aspektu práce by sa dalo veľa napísať, ale rozhodnutie o použitých metódach a dátach 

rešpektujem.  

Popis postupu a metód nie je bez problémov. Obzvlášť negatívne som to vnímal na str. 42 – autor 

dosť „skokom“ prechádza k popisu a transformácii premenných. Nie je však vlastne jasné prečo a 
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ako – okrem toho argumenty pre výber premenných sú uvádzané až následne, čo prispieva 

k celkovej neprehľadnosti. 

Ďalšie pripomienky: 

- u jednotlivých premenných chýba nejaký vysvetľujúci komentár, tabuľky, ktoré ich „opisujú“ 

(obsiahnutými dátami) mali byť skôr súčasťou príloh (str. 42 až 49 majú minimálny prínos pre 

čitateľa – od toho je tam predsa autor, aby to aspoň nejako popísal, čitateľ nie je povinný lúštiť 

nejaké tabuľky nahrádzajúce text! ) 

- myslím si, že v mnohých prípadoch by boli vhodnejšie skôr relatívne ako absolútne hodnoty 

- str. 51 – problém multikolinearity sa dá riešiť aj inak, ale zvolený postup rešpektujem (čo 

neznamená, že ho považujem za najvhodnejší) 

- str. 43 – označenie premennej „auto na hlavu“ ma pobavilo, ale možno sa dalo použiť aj iné 

označenie  

 

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

Popis dát, analýz a ich výsledkov je na viacerých miestach dosť nejasný a neprehľadný. Uvediem 

jeden príklad, ktorý ma hneď na začiatku tejto časti práce moc neoslnil . Ide konkrétne o kapitolu 

2.3.1 – hodnotenie spokojnosti so životom. V celej tejto časti nie je jasné (explicitne uvedené), čo 

zistené hodnoty znamenajú!  Ktorá hodnota znamená vyššiu a ktorá nižšiu spokojnosť so životom? 

Napr. v komentári k obr. 6 sa dočítame, že „…nejvyšší hodnoty v geografickém rozložení ukazatele 

SN.1 dle krajů jsou mezi Prahou, Hradcem Králové, Českými  Budějovicemi, Libercem a Plzní, 

relativně vysoké jsou také na jižní Moravě. Naopak vůbec nejnižší jsou v Pardubickém a 

Moravskoslezském kraji.“ To je síce moc fajn, ale čo to znamená, čo znamenajú tie „najvyššie“, 

„vysoké“, „najnižšie“ hodnoty? Áno, ja si to z kontextu dokážem nejako domyslieť, ale očakával by 

som, že to tam bude uvedené explicitne.  

Stáva sa, ale treba si na to dať pozor. 

Inak je popis výsledkov pomerne zrozumiteľný, text však veľmi nevhodne narúšajú vložené rozsiahle 

tabuľky (o tom som už písal vyššie), ktoré nie sú vždy náležite okomentované.  

 

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

Aj tu by sa dali uviesť nejaké výhrady, ale celkovo túto časť hodnotím pozitívne. Autor sa zjavne 

snažil, využíva poznatky z teoretickej časti, v ich kontexte diskutuje vlastné výsledky, to veľmi 

oceňujem. Výraznejšie mohol byť zohľadnený špecifický priestorový kontext výskumu, očakávania 

nastavené na báze výskumov zahŕňajúcich výrazne iný priestorový/sociálny/kultúrny kontext sú skôr 

neadekvátne (napr. str. 83 – mesto verzus vidiek, Shucksmith et al. 2007). U niektorých premenných 

je ale tento faktor aspoň čiastočne diskutovaný (napr. viera na str. 85, ale aj str. 87). U nižších 

hodnôt spokojnosti u obyvateľov novostavieb by iste stál za uváženie i faktor kratšieho času 

adaptácie na prostredie bývania (str. 81). Hovoriť o „skrytých zákonitostiach“ (str. 54) je podľa mňa 

dosť odvážne – vzhľadom na charakter dát a metód by sa dalo skôr usudzovať na „skryté“ faktory. 

Označenie ľudí ako „ontologicky neistých“ (napr. str. 89) sa mi nezdá byť najvhodnejšie. 
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Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Napriek uvedeným výhradám prácu hodnotím celkovo skôr pozitívne. Autor si dal ambiciózny cieľ, 

ktorý sa mu v podstate, aj keď s mnohými výhradami, podarilo splniť.  

Nedostatky vyplývajú z dvoch hlavných dôvodov: 

- náročnosť témy (ale ja použitých metód), 

- nepozornosť a nedôslednosť pri spracovaní a popise výsledkov. 

Prvý dôvod autor nejako zásadne ovplyvniť nemohol, ten druhý áno. Úroveň práce preto z môjho 

pohľadu znižujú najmä formálne nedostatky a miestami dosť neprehľadný a nejasný text. Množstvo 

vecí si musí čitateľ skôr tak nejako domyslieť, príp. je odkázaný na vlastnú interpretáciu obrázkov, 

tabuliek, grafov, čo pôsobí dosť rušivo a znižuje vlastný prínos autora práce. 

Na str. 87 autor píše: „Pokud budeme cyničtí, můžeme říci, že celkový koncept subjektivní kvality 

života je tak trochu sám pro sebe...“. Do istej miery tým vystihuje situáciu okolo výskumu Kž, 

netreba to vôbec spájať s cynizmom. Ide o oblasť výskumu, v ktorej môžeme nájsť štúdie rôznej 

kvalitatívnej úrovne, je preto potrebné ich kriticky hodnotiť a premýšľať nad tým, čo vlastne hovoria. 

Pre mnohých autorov je totiž problematika Kž skôr zastrešením, pod ktoré sa dá schovať prakticky 

čokoľvek.  

 

Otázky k obhajobě 

Pre koho a v čom by výsledky vašej štúdie mohli byť užitočné? Mohlo by ich použitie mať aj 

negatívne dôsledky? 

 

Datum: 11. 5. 2015  

Autor posudku: Ivan Andráško  

 

Podpis: 

 


