
t\

Univerzita Karlova v praze
Přírodovědec ká faku lta
Katedna sociální geognafi e a regioná|ního roaloje

Albertov 6,128 43 Praha 2,tel.: +420-22199 SS .ls
fax. +420-221 99 5514, e-mail: chromy@natur.cuni.cz

DP112006 - Praha, 16. S. 2006

Posudek vedoucího diplomové práce

KUČE|A, Z' (2006): Zanikání síde| v pohraničí Čech po roce 1945' Dip|omová práce.
UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 96 s. + přílohy.

Předmětem posudku je dip|omová práce, která vznika|a na katedře sociá|ní geografie
a regioná|ního rozvoje PřF UK v Praze od roku 2OO4 a tematicky navázujé na
autorovu ročníkovou práci (Kučera 2004)'

Zanikání síde| je tématem interdiscip|inární povahy. Archeologové, historici, historičtí
geografové ad. 99 mu věnují již řadu deseti|etí. Žaany z áutorů se však dosud
nepokusi| o h|ubší ana|ýzu procesu zanikání síde| v Česru ve druhé po|ovině 20.
sto|etí v širším regioná|ním kontextu a s ho|isticky |aděným důrazem na vztah síd|o-
krajina. V tomto oh|edu je Kučerova práce bežesporu pionýrským počinem a jiŽ
v úvodu |ze konstatovat, Že se jedná o počin zdaři|ý.

Práci |ze členit do dvou částí, přičemŽ v první z nich se autor věnuje širšímu
teoreticko-metodologickému zarámování prob|ematiky a Ve druhé prezentaci
výs|edků v|astního výzkumu (např. metodo|ogie výzkumu zanikání síde|, ídentifikaci
zanik|ých sídel a jejich kvantifikaci, ana|ýzy intenzity zanikání sídel v čase a
v jednot|ivých částech pohraničí).

Nadstandardní přeh|ed o pramenech a |iteratuře (geografické, historickogeografické,
historické aj.) dovo|iI autorovi vymezit, uváŽ|ivě.óist<utovat a nás|eone uzit nejenzák|adní pojmy, a|e definovat i 9í!9, hypotézy, metodické přístupy a prob|émy
výzkumu. UmoŽňuje autorovi nejen k|ást fiiozoficŘé otázky 1napť. co i5 " 

co znamená
zánik síd|a?), a|e formulovat i odpovědi, které jsou vyivóu 

.k 
ještď hiubší odborné

diskuzi. Relativně obsáh|á teoretická část práce je bezesp oru v,grazem Kučerova
znepokojení nad v dnešní době ve|mi častým nesprávným či nepřesným
uŽíváním pojmů (odborných termínů), a ztoho p|ynoucí nepřesnosti (aŽ.mystiiikaci)
v uvádění údajů o zanik|ých síd|ech na Území Česka v období po druhé světové
vá|ce io samotném procesu tohoto zanikání'
Práce Z. Kučery podává plastický obraz o procesu zanikání síde| v pohraničí Čech -v území vymezeném býva|ou česko-německou hranicí (193o). Autbrovi se podaři|o
vytvořit rozsáh|ou databázi zanik|ých sídel, s jejímŽ vyuŽitim |ze provádět širší
hodnocení procesu zanikáií síde|, např. ve vzta'hú k nadmořské výšce, k popu|ační
ve|ikosti staých administrativních jednotek (soudních okresů ao;. ve výsiedcích
Kučerovy práce,tak spatřují potenciá| pro hlubší studium vývoje inteiakce spo|ečnosti
a přírody ve 2' po|ovině 20. sto|etí a v územích, která prosia specifickýň vývojem
(např. v poloze při že|ezné oponě).
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Ve|mi cenným výs|edkem práce je rozbor jednak intenzity procesu zanikání síde|
v šesti obdobích (dekádách), jednak zániku síde| z h|ediska příčin (5 kategorií);
ce|kově pak ítypo|ogie pohraničí Čech pod|e průběhu zanikání 

'io"t 1s iypů -.i. zo1
7B).

UŽitím standardních výzkumných metod nap|ni| autor vytčené cíle práce a zaujímá
stanovisko k pracovním hypotézám. Souhrnnou rekapiiu|aci vys|eáků uvádí autor
v závěru, a to včetn ě zařazení námětů dalších moŽných výzkumů.
Práce má jasnou vnitřní strukturu, č|ení se do |ogicky řazených (a vnitřněprovázaných) kapito|, obsahuje všechny obvyk|é ná|eŽitošti 12ávěr,.á,n"' pramenů
a |iteratury, tabu|ek, grafů, obrázků i pří|oh ad.). Tabu|ky, 

'kartogramy 
a grafy jsou

vhodně provázány s textem. Práce je psána čtivým jazykem i n"'t.t"oávám v níprohřešky proti pravid|ům spisovného českého jazyka.

Zdeněk Kučera před|oŽenou dip|omovou prací prokáza| schopnost samostatné tvůrčí
práce a dovednost uchopit výzkumné téma, uŽitím zák|adních metod nap|nít předem
stanovené cí|e, zařadit výzkumné téma do širších souvis|ostí i zformu|ovat
odpovídající závěry. Autora |ze už pouze vyzvat, aby podobně jako v případě první
části práce (text příspěvku v redakci Geografie), nabíd| výs|edký i druhé části práce
k pub|ikování v některém z odborných časopisů či s-borník.ů (např. Historická
geografie).

Autor předloŽi| z věcného i formá|ního h|ediska hodnotnou práci, kterou nezbývá neŽ
doporučit k obhajobě'

RNDr' Pave| Chromý, Ph.D. /


