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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Práce splňuje požadavky zadání.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Práci s odbornou literaturou považuji za dostačující. Autorka však minimálně
využívá zahraniční zdroje, pokud cituje zahraniční odborníky, tak se jedná o
sekundární citace (např. s. 11). V případě zahraniční citace knihy "The economics
of welfare" z roku 1932 (autor Authur Cecil Pigou) se nabízí otázka, zda Veronika
Relichová tento zdroj skutečně použila. Kniha je dostupná v Národní knihovně ČR
pouze ve 4. vydání z roku 1962. Nebo autorka využila její elektronickou verzi?
Autorka také nedovede správně literaturu ocitovat. V případě knihy autorů
Vaďurové a Mühlpachra cituje pouze první autorku! Vhodné by také bylo rozdělit
seznam zdrojů na literaturu a elektronické zdroje.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Teoretická část práce nemá jednotnou argumentační linii, autorka někdy píše
obecnosti nesouvisející se zvolenou obcí, na jiných místech textu uvádí naprosto
konkrétní - a z hlediska zaměření práce - zbytečné údaje (viz kap. 4.5 a 4.6).
K čemu například v práci o obci Starovice je uváděna kapitola 3.6 "Porovnání
kvality života zemí EU"? Naopak podstatné termíny (životní úroveň, způsob
života, životní styl) jsou pouze uvedeny v závěru práce. Proč nebyly blíže
diskutovány v teoretické části? Z hlediska empirické části chybí informace o tom,
proč 6 dotazníků bylo autorkou vyřazeno. Jaký byl důvod vyřazení? Nesprávné je
i členění výzkumného souboru do kategorií podle rozdílného věkového rozpětí (s.
34 a 35).

4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Formální úroveň práce je ucházející. Za chybné považuji i uvádění akademických
titulů u autorů (s. 31). Grafy i tabulky jsou popsány, stylistika i gramatika jsou na
dobré úrovni.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
1) Jak se liší termín kvalita života od pojmu životní úroveň?

PRÁCI K OBHAJOBĚ:

doporučuji
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