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Název práce:    

 Sociálně-prostorová struktura města Mostu    

Autor práce:  

 Bc. Veronika Syrovátková  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: velmi dobrá  

Stylistická úroveň: velmi dobrá  

Citační úroveň:  velmi dobrá  

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

Po formální a stylistické stránce je DP na dobré úrovni. Připomínku mám k  mapám, kde postrádám 

měřítko. Stylistika vypovídá o tom, že se autorka delší časový horizont  věnovala sledovanému 

tématu. Citační úroveň považuji rovněž za velmi dobrou. Bohužel se však objevují podkapitoly, které 

citují výhradně jedno jméno. Čtenáře určitě pobaví motto celé práce, odkazující na dílo Terryho 

Pratchetta .    

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce bylo zanalyzovat vývoj sociálně-prostorové struktury města Mostu v období 
1991-2011, z pohledu sociální ekologie. Oceňuji  snahu vytvořit lokální typologii města na 
základě socioekonomických znaků obyvatelstva a podchycení transformačních procesů 
mající na prostorové změny rozhodující vliv. Bohužel se příliš nediskutují výzkumné otázky. 
 

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

Práce s literaturou je na solidní úrovni. Bohatý a reprezentativní je seznam literatury.  Některé 

teoretické vstupy nenacházejí odezvu ve vlastní analytické části.   

 

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

Metodiku a zejména aplikaci řady statistických metod, považuji za nejsilnější část práce, která 

využívá vícerozměrných statistických metod - faktorové analýzy (analýzy hlavních komponent), 

následně pak analýzy shlukové. Autorka velmi dobře popisuje důvody, které vedou k jejich 

využití v konkrétních podmínkách.  Použití metod mělo být však vysvětleno spíše 
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v metodologické části DP.  

 

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

Do analytické části nepatří rozvaha  o termínech Cikán, vers. Rom. Naopak v úvodní části bych 

očekával přesné vymezení sledované lokality. Město Most má od roku 2004 celkem 8 částí. Autorka 

uvádí v mapách jednu z nich - městskou část Most.  Údaje o počtu obyvatel jsou však vztahovány 

k jiné územní jednotce -  celému městu Most. Otázkou administrativního vymezení se autorka měla 

zabývat určitě hlouběji.  Je třeba upravit některá zde citovaná   fakta, např. zmínku o primitivním 

dolování uhlí již od počátku 19. století (ve skutečnosti nejstarší známá historická zmínka o uhelném 

hornictví je již z toku 1403). 

 

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

Závěry představují zejména shrnutí analytické části. Postrádám rozsáhlejší diskusi s výzkumnými 

otázkami a zasazení závěrů do širších souvislostí. Zde by se hodilo právě srovnání s jinými lokalitami 

východní Evropy, jak o tom autorka píše v teoretické části. 

 

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

DP má určitou kvalitu, ale bohužel i nedostatky. Oceňuji zejména metodologickou část a 

vytvoření lokální  typologie města na základě socioekonomických znaků obyvatelstva. Zejména 

analytická část je na vysoké úrovni. Postrádám však větší provázanost teoretické a analytické 

části a  „zasazení“  výsledků do širšího výzkumného kontextu a porovnání s jinými lokalitami.  
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