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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Život v suburbiu optikou jeho obyvatel: případová studie obce v zázemí                 

Českých Budějovic   

Autor práce: Petr Kostelecký  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Hlavním cílem práce bylo zjištění míry rezidenční spokojenosti obyvatel obce ležící v zázemí Českých 

Budějovic. Autor se zajímal o spokojenost s kvalitou bydlení, s přírodními podmínkami, dopravou, 

vybaveností obce i mezilidskými vztahy. Cíle a výzkumné otázky jsou jasně formulovány na začátku 

práce a autor se na ně snaží ve své práci odpovědět.  

 

Práce s literaturou 

Autor při zpracování práce použil dostatečné množství odborné literatury, a to jak české, tak 

zahraniční.  

 

Metodika práce 

Autor si na začátku práce jasně vymezil výzkumné cíle, na které se snaží najít prostřednictvím 

dotazníkového šetření odpovědi. V práci však chybí hypotézy k některým z  výzkumných otázek.  

Zároveň by bylo vhodné, aby hypotézy byly uvedeny na začátku práce. Samotné analytické části 

předchází přehledná teoretická část vymezující hlavní pojmy a představující výsledky zkoumání 

daného tématu. Dotazníkové šetření, které tvoří hlavní část práce, bylo provedeno velmi kvalitně.  

 

Analytická část práce 

Autor kvalitně zpracoval výsledky dotazníkového šetření, které provedl v obci. Zejména realizace 

dotazníkového šetření byla provedena se snahou, aby výzkum byl co nejvíce reprezentativní.  O 

kvalitě svědčí i vysoká návratnost.  Při zpracování dat se autor soustředil na zodpovězení  

výzkumných otázek.  

  

Závěry práce 

V závěru práce jsou jasně formulovány odpovědi  na všechny výzkumné otázky.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Při zpracování dat se málo přihlíží k osobě, která dotazník za domácnost vyplnila.  Odpovědi 

jednotlivých členů domácnosti, které mají různé potřeby, se kterými souvisí i spokojenost s jejich 

naplňováním, by se mohly různit. Zajímavé by bylo srovnání odpovědí nejen vzhledem k typu 

domácnosti, ale i vzhledem k jednotlivým sociodemografickým charakteristikám respondentů. 

Zároveň otázka na plánované rekonstrukce domu podle mého názoru nemusí být nutně souviset 

s rezidenční nespokojeností, důvody rekonstrukce mohou být i jiné jako změna v počtu členů 

domácnosti apod. Některé otázky v dotazníku nejsou v analytické části využity např. vztah 

spokojenosti a právního vztahu k nemovitosti nebo velikosti domu.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Celkově hodnotím bakalářskou práci velmi kladně. Práce je logicky členěna, bez větších gramatických 

chyb. Zejména oceňuji způsob provedení dotazníkového šetření. Data jsou zpracována podrobně a 

přehledně.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak vypadal vzorek respondentů, kteří odpověděli na dotazník? Mám na mysli konkrétně 

lidé, kteří přímo dotazník vyplňovali, a ne celé domácnosti? Myslíte si, že odpovědi ovlivnilo 

to, že většinu z nich tvořily ženy (jak bylo v práci uvedeno), které pravděpodobně tráví 

v lokalitě více času? 

2. V teoretické části hovoříte o socioekonomických dopadech suburbanizace, zejména o 

polarizaci mezi obyvateli a změnách, které se promítly do komunální politiky. Je toto i případ 

zkoumané obce? Zapojili se nově příchozí do komunální politiky?  
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