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Segregace: teorie a praxe na příkladu města Olomouce
Formální splnění zadání práce:
Zadání práce je částečně splněno, očekávána byla komparace s více než dvěma městy.
Obsahová úroveň práce:
Problematika segregace patří na našem území k poměrně nově studovaným tématům. Proto
bylo důležité provést poměrně rozsáhlý teoreticko – metodologický vstup, což se díky
aktuálnosti tématu a dostupnosti studií a empirického materiálu do značné míry podařilo
v prvních pěti kapitolách. Vlastní empirický přínos autorky lze spatřovat v kapitole šesté,
zabývající se situací v Olomouci a dalších srovnávaných městech. Je škoda, že
v dotazníkovém šetření bylo získáno tak málo odpovědí. Uvítal bych také lépe a kvalitněji
vypracovaný souhrn v angličtině.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Práce se opírá z hlediska citací o několik základních pramenů, vesměs v elektronické
podobě, které jsou citovány trochu neobvyklým způsobem. Řazení ostatních informačních
zdrojů (zejména internetových) v této podobě považuji za značně nepřehledné a chaotické.
Jazyková a grafická úroveň práce:
V práci se vyskytuje zbytečně mnoho překlepů, pravopisných chyb a někdy neobratných
nebo nelogických spojení, což zbytečně snižuje její kvalitu. Z hlediska grafické úrovně je za
problematické nutno označit kvalitu přejímaných tabulek, grafů a mapek z jiných
elektronických zdrojů, často není kvalitní. Zpracování grafických příloh není také jednotné.
Výběr fotografií v příloze nebyl proveden příliš nápaditě a pestře – často se opakují téměř
totožné fotografie. Mapy 8 a 10 nejsou vhodně zvoleny.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče:
Proč bylo provedeno srovnání pouze se dvěma městy?
Neměla autorka možnost nahlédnout do materiálů, kde by byla srovnána politika prevence
segregace či integrace na komunální úrovni?
Celkové hodnocení práce:
Práce představuje převážně kompilační studii k dané problematice, vlastním přínosem je
porovnání obecné situace v ČR s konkrétními příklady v Olomouci a dvou ostatních
největších městech kraje.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě před komisí pro obhajobu diplomových prací.
V Olomouci, 20. května 2008
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