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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.) 

Formálním náležitostem diplomové práce mělo být věnováno o něco více pozornosti. Také po 

stylistické stránce mohla být práce v některých částech více rozpracována a diskutované argumenty 

více a lépe vysvětleny. Autor přistoupil ke zpracování DP v těchto ohledech spíše „úsporně“.  

Citační úroveň považuji za adekvátní. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autor se mnou byl v průběhu zpracovávání DP průběžně v kontaktu. Pamatuji si proto na to, jak byly 

jednotlivé cíle DP postupně vyjasňovány a konkretizovány. Přestože původní plány autora byly 

podstatně širší, zaměření práce bylo postupně zúženo na předloženou statistickou analýzu faktorů 

subjektivní spokojenosti se životem. Tento vývoj je celkem přirození a zúžení empirické části bylo 

myslím nezbytné. Teoretické zarámování práce založené na prostudování poměrně rozsáhlé 

literatury (především zahraniční). Toto kvituji, byť je škoda, že se tuto – poměrně doširoka pojatou – 

diskusi nepodařilo více zacílit.  

 

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

Přes výše uvedenou poznámku hodnotím autorovu práci s literaturou převážně pozitivně. Řešené 

téma je sice dnes poměrně populární a snad i trochu módní.  Existující literatura i přístupy k této 

problematice je nicméně dosti různorodá. Zpracování „teoretického zarámování“ nebylo možno 

opřít o nějakou „učebnicově“ zpracovanou práci a nebylo proto triviální. 

 

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

Metodiku považuji za standardní. Autor nepoužívá nějaké nové postupy, které by byly vyvinuty 
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specificky pro účely této práce. Nicméně jednotlivým metodickým aspektům statistického 

zpracování dat myslím věnoval potřebnou pozornost.   

 

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

Jednotlivé kroky analýzy jsou podle mne logické. Analýza má do určité míry explorační charakter, což 

ale souvisí i s charakterem teoretické části, resp. východisky práce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

první zpracování poskytnutých „surových dat“ považuji zvolený postup za adekvátní. 

 

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

Autor se snaží konfrontovat zjištěné výsledky s tím, co bylo diskutováno v teoretické části a zjištěno 

v předchozí literatuře, což hodnotím pozitivně. V závěrech i interpretaci výsledků je autor střídmý (v 

pozitivním smyslu slova), když si uvědomuje, že analýza studuje statistické asociace, což může, ale 

také nemusí být informativní v odhalení skutečných příčinných vztahů. 

 

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

Přestože by nepochybně DP mohla být v řadě ohledů vylepšena, splňuje podle mne požadavky 

kladené na tento typ absolventských prací. 

 

Otázky k obhajobě 

Jste po proniknutí do dané problematiky přesvědčeno tom, že lze štěstí či subjektivní kvalitu života 

objektivizovat, resp. kvantifikovat a poměřovat? 

Jak se podle Vašeho subjektivního názoru změnila Vaše vnímaná spokojenost se životem (měřená na 

desetistupňové škále (1-10) tzv. globální spokojenosti se životem) v průběhu studia na 

Přírodovědecké fakultě UK? 
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