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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: DISKURZIVNÍ KONSTRUKCE NOVÉ IDENTITY MĚSTSKÉHO 
REGENEROVANÉHO PROSTORU: PŘÍKLAD NÁBŘEŽÍ V BRATISLAVĚ 
   
Autor práce: Matej Juhász 
 

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.) 

Překlepy v češtině x slovenštině na titulní straně, překlepy a chyba ve shodě v abstraktu. 

Text od předposledního odstavce na s. 8 až po kapitolu 3.2 na str. 10. je mnohdy doslovným 
plagiátem části článku Sýkora, Bouzarovski (2012) Multiple Transformations. Urban Studies 49 (1), 
text mezi stranami 48-53. 

První odstavec na s. 17 je místy doslovným přepisem (při transformaci do slovenštiny) textu 
z diplomové práce Aleny Procházkové (2014), části 2.1, zejména pak posledního odstavce této části. 

Část 3.7, druhý odstavec,  je ve většině textu přepsaná a přetransformovaná z diplomové práce 
Aleny Procházkové (2014), části 3.1   
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Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

V úvodu je cíl stanoven takto: 

 “Hlavným cieľom práce je preto poukázať na proces prostredníctvom ktorého dochádza cez 
rozdielne reprezentácie zainteresovaných aktérov k diskurzívnej konštrukcii novej identity 
mestského regenerovaného priestoru nábrežia. 

Čiastkové ciele práce, ktoré by mali pomôcť naplniť hlavný ciel sú nasledovné:  

 cez kvalitatívnu analýzu mestských plánovacích a iných oficiálnych dokumentov zistiť úlohu a 
percepciu nábrežia v mestskom systéme,  

 cez diskurzívnu analýzu predstaviť rozdielne reprezentácie nábrežia, ktoré priamo vplývajú na 
formovanie novej identity tohto priestoru.  

Výskumné metódy by mali odpovedať na tieto otázky:  

 akú úlohu hrá nábrežie a regenerované lokality v systéme mesta a aký je pohľad plánovacích 
autorít na tento priestor?  

 aké skupiny aktérov sa aktívne zapájajú do procesu formovania novej identity nábrežia?  

 aké sú rozdielne reprezentácie, ktoré títo aktéri cez mediálny diskurz tvoria a akým spôsobom 
vplývajú na formovanie novej identity tohto mestského regenerovaného priestoru?  

Upřednostnil bych, kdyby cíle a otázky vyplývaly z předchozí věcné a koncepční diskuse.  

 

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

Část práce s literaturou, jež tvoří nemalou část v seznamu literatury, je doslova převzata z opsaných 
pasáží jiných prací. Na toto závažné porušení etiky odborné práce jsem upozornil v posudku z roku 
2015 na předchozí verzi práce. Autor některé problematické pasáže vypustil, jiné sice zkrátil, ale 
podstata téměř doslovného přepisu vět včetně citačních odkazů zůstala. Během krácení se pak 
v textu objevily takové zvláštnosti, jako je pouze polovina citace – Morpeth namísto Cooper a 
Morpeth na s. 10.  

 

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

Metodická část je velmi stručná. Části 3.6-3.9 z „Přehledu literatury“ se měly stát integrální součástí 
metodické části. Podivně působí informace o tom, že měly být udělány rozhovory, jenže se podařily 
jen některé a to s investory a developery. Není ale uveden počet a dále se s nimi nepracuje. 
Argument zní zvláštně, neboť se zástupci veřejného sektoru nebo nevládními organizacemi a 
občanskými spolky bývá realizace rozhovorů jednodušší než se zástupci soukromých firem. Metodika 
se vůbec nevěnuje způsobům vyhodnocení shromážděných informací. 

 



3 
 

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

Analýza je členěná na dvě části: analýzu plánovacích dokumentů a analýzu diskurzu regenerace 
nábřeží. Texty jsou značně popisné.  

 

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

Závěry práce se bohužel nevztahují přímo ke stanoveným cílům. V závěrech bych očekával propojení 
a vyhodnocení výsledků obou analytických částí, k tomu ale nedochází. 

 

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

Vzhledem k plagiátorství, které se bohužel opakuje, i když tentokrát v nižší míře, nedoporučuji práci 
k obhajobě. Práce byla studentem bohužel odevzdána bez předchozí konzultace se školitelem, takže 
jsem jako školitel nemohl upozornit na závažné nedostatky a nedokončenost práce. 

 

Otázky k obhajobě 

Bez otázek.  

 

Datum: 16.5.2016  

Autor posudku: prof. Luděk Sýkora, školitel  
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