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Autorka si v předkládané práci vytyčila cíl zmapovat tzv. 

vyloučené lokality ve svém rodném městě a údaje získané v terénu 

Dvora Králové n. L. porovnat s údaji z obdobných lokalit nedaleké 

Jaroměře. Tento záměr, kdy se v podstatě jedná o komparativní 

studii, není ale nijak reflektován v názvu práce. Zde bych rád 

slyšel při obhajobě vysvětlení této paradoxní situace, kdy část 

úkolu, který autorka provedla, je v názvu zamlčen.  

Autorka si položila tři výzkumné otázky, které nejsou dobře 

promyšlené. Odpověď na první otázku „Čím se projevují 

problematické lokality a jaké jsou jejich znaky ve Dvoře Králové 

nad Labem?“ mohla autorka s trochou nadsázky zformulovat rovnou od 

psacího stolu, neboť v jedné z vyloučených lokalit prožila téměř 

celý svůj dosavadní život. Druhá otázka „Jak tyto lokality působí 

na občany města?“, měla být buď formulována jinak, anebo měli být 

do počtu respondentů zahrnuti i lidé tzv. sociálně vyloučení, 

neboť i oni jsou občané a jejich názory jsou pro hlubší vhled do 

problematiky zásadní. Chvályhodné naopak je, že autorka provedla 

dotazníkový předvýzkum a že zjišťovala i názory statutárních 

zástupců města, městské policie atp.  

Autorka se v teoretické části své práce zabývá i sociálně 

patologickými jevy v lokalitách, bohužel zjištění převzatá 

z literatury nijak neobohacuje a nerozvíjí svými poznatky 



z terénu. Velkým nedostatkem práce je i skutečnost, že chybí 

informace o počtu, případně věkovém a genderovém rozložení 

informátorů, s nimiž dělala autorka rozhovory. A samozřejmě i 

přepisy rozhovorů by byly vhodnou součástí příloh. Práce je tedy 

po obsahové stránce velmi slabá, bohužel slabá je i její jazyková 

úroveň. Vyskytují se v ní hrubé gramatické chyby a četné 

syntaktické lapsy (viz např. hned první stranu Úvodu).  

I přes uvedené nedostatky se však domnívám, že práce může být 

obhájena. Navrhuji ji hodnotit stupněm dobře.  
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