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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce:  David Platil 

Název práce: Z města na venkov. Analýza dopadů suburbanizace v kontextu středočeské 

vesnice. 

 

Vedoucí práce: Josef Kandert, prof., PhDr., CSc. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení:  výborně 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cíl práce je jasně definovaný, vztahuje se k problematice suburbalizace a k interlokálním vztahům 

aktérů tohoto jevu. Jasně je definován i prostor výzkumu. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Předložený text je založený na případové studii a terénním výzkumu; autor ale využívá i značné 

množství odborné literatury domácí i zahraniční a dobře se v ní orientuje. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Jak již bylo řečeno, máme co do činění s případovou studií. Autor prováděl dlouhodobý, 

stacionární, terénní výzkum; získaná data analyzuje. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Autorova argumentace je pořádku. 

 

5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano, v textu se řádně cituje; ve výkladu analytické části se objevují i citáty výroků jednotlivých 

informátorů. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazový aparát se jeví v pořádku, text je čtivý, nenašel jsem žádné hrubé chyby, překlepy a 

počítačové sirotky. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Lze chápat suburbanizaci jako počáteční fázi vzniku megaměst? 
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Celkové hodnocení práce: 

Autor uskutečnil dobrý, byť miniaturní výzkum, ukázal že umí data zpracovávat i 

analyzovat, dobře zachází i s odbornou literaturou. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

 

 

Datum: 29. května 2017    Podpis: Prof., PhDr., Josef Kandert, CSc. 

 

 


