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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: XXX   

Autor práce: Veronika Syrovátková 

 

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.) 

Oceňuji velké množství grafických prvků, které vhodně doplňují argumentaci a zvyšují informační 

hodnotu práce. Některé grafické prvky jsou hůře čitelné – mohly by být větší nebo ve vyšší kvalitě. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce, který je jasně uveden v úvodu, je analyzovat změny v sociální prostorové struktuře 

města Mostu. Cíle práce jsou přiměřené a vhodně rozšiřují dosavadní výzkumy měst o sondu do 

proměn města střední velikosti v území s probíhajícími strukturálními změnami. 

 

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

Práce využívá českou i zahraniční literaturu zaměřenou obecně na vnitřní prostorovou strukturu 

města, post-socialistické transformace měst a rezidenční segregaci. Zejména v teoretické části 

autorka využila své ukotvení také v sociální antropologii k představení sociální ekologie z částečně 

jiného pohledu, než je obvyklé v geografické literatuře. Odlišné používání etnonyma „Rom vs. Cikán“ 

je v práci vysvětleno. 

 

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

Práce využívá především kvantitativních metod pro analýzu proměn sociální prostorové sktruktuy 

města, které jsou především ve dvou dílčích studiích vybraných čtvrtí doplněny o kvalitativní metody 

(rozhovory, pozorování). Metodika práce odpovídá jejím cílům. Práce také diskutuje omezení 

vyplývající z použití dat SLDB 1991, 2001 a 2011 a jejich (ne)srovnatelnosti. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Analytická část práce nejprve představuje proměny sociální prostorové struktury města Mostu a její 

proměny pomocí shlukové analýza a XXX. Jako hlavní přínos této analýzy vidím zachycení proměn 

města Mostu a dynamiky vývoje také mimo segregovanou čtvrť Chanov, která je nejčastěji 

zkoumána. Případové studie dvou čtvrtí pak vhodným způsobem ilustrují odlišné vývojové 

trajektorie – (i) revitalizaci čtvrti se zvyšující se vnitřní diferenciací z důvodu přetrvávání existence 

sociálně vyloučené lokality a (ii) stagnaci a pokles sociálního statusu obyvatelstva sídliště. Větší 

prostor mohl být věnován mechanizmům těchto změn a využití kvalitativních metod pro jejich 

poznání. 

 

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

Práce zodpověděla položené výzkumné otázky. V závěru autorka stručně shrnula hlavní lokality a 

procesy proměn města, což umožňuje srovnání s dalšími městy. Toto zasazení do širšího kontextu 

mohlo být propracovanější. 

 

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

Autorka prokázala schopnost práce s literaturou a aplikace více výzkumných metod. Práce splňuje 

nároky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 
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