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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Reteritorializace západoukrajinského pohraničí. Případová studie Lvovské oblasti
    

Autor práce: Alexandra Seidlová   

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce a výzkumné otázky jsou v úvodní kapitole pregnantně formulovány, jsou podloženy 
teoretickými východisky a jsou přiměřené magisterské práci. Zpracovávané téma má geografický 
charakter, zapadá do velmi sledované problematiky výzkumu „border studies“. Výběr případové 
studie západoukrajinského regionu (Lvovské oblasti) dává vzhledem k probíhajícím (geo)politickým 
procesům na Ukrajině celé práci velmi aktuální image.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretický rámec práce vychází z velmi fundované diskuze o pojetí a funkci hranic a procesu 
reteritorializace. Autorka má vybrané koncepty velmi dobře načtené, v kritické argumentaci se opírá 
o stěžejní autory daného oboru. Následná analýza je díky tomu teoreticky dobře ukotvená a celá 
magisterská práce tak působí konzistentně. S literaturou pracuje dle požadovaných norem, hojně a 
správně cituje, seznam literatury obsahuje velké množství v této tématice relevantních teoretických i 
empirických textů. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika magisterské práce je dobře promyšlená a velmi zevrubně vysvětlená v samostatné 
kapitole. Analytická část práce je založena na konceptu PPP (politika-procesy-percepce), což se 
jeví pro danou případovou studii jako relevantní. Díky tomu probíhá analýza na třech úrovních, 
k nimž byly zvoleny kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Autorka tak prokazuje velký 
přehled a schopnost efektivní flexibility výzkumu. Autorka si je přesto vědoma limitů zvoleného 
přístupu, které řádně diskutuje na závěr kapitoly. Určitě je také na místě vyzdvihnout zapálenost 
autorky pro svůj výzkum, který projevila mimo jiné během terénního šetření přímo na Ukrajině. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část je provedena velmi detailně a precizně, struktura je velmi přehledná a logická, navíc 
psána čitelným, přesto stále odborným jazykem. Pozitivum je, že autorka nesklouzává k pouhé 
deskripci, ale snaží se neustále hledat kontexty popisovaných jevů. Velmi oceňuji zejména pracné 
zpracování rozhovorů, jejichž výsledky účelně doplňují předchozí analýzy. Celé práci v jednotlivých 
kapitolách a analytické části pak zvláště, prospívá shrnutí dosažených poznatků relevantních k cíli 
práce. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

 V závěru se autorka vrací k výzkumným cílům a otázkám. Závěry se snaží formulovat zobecňováním 
výsledků provedených analýz. V závěru kriticky hodnotí dosažených závěrů a sama navrhuje možné 
rozšíření výzkumu o další aspekty.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je graficky zpracována na velmi vysoké úrovni, text je doprovázen velkým množstvím obrázků 
ať již mapového charakteru, či fotografií. Taktéž jazyková stránka je výborná, v textu se vyskytuje 
pouze několik drobných chyb (nejčastěji interpunkce při citacích). 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 
části aj.) 

Studentka Alexandra Seidlová přistupovala ke zpracování zvoleného tématu magisterské práce 
svědomitě a iniciativně, pracovní postupy navrhovala samostatně a promyšleně. Velmi oceňuji 
autorčinu schopnost kritického přístupu, schopnost hledání inovátorských a originálních přístupů 
výzkumu a pečlivosti při analýzách a také schopnosti syntézy dosažených poznatků. Práce je 
bezesporu skvělým odrazovým můstkem pro další studium tematiky reteritorializace pohraničních 
oblastí a specificky hranic bývalého Sovětského svazu s EU, kde v současnosti dochází k velmi 
intenzivním politickým a sociálně-ekonomickým procesům. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 
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