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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Specifický vývoj druhého bydlení v chráněném území na příkladu trampských osad 

v Českém ráji 

Autor práce: Bc. Tereza Brandejská 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Poslední čtyři z pěti výzkumných pracovních otázek (str. 12) považuji za relevantní výzkumné otázky 

pro geografickou práci a autorce se i podařilo na ně do značné míry odpovědět. Dílčí cíle na téže 

straně jsou spíše popisy procesů, jimiž byla shromažďována data. Celkový cíl práce - „identifikace 

trampského hnutí ve vybrané lokalitě Českého ráje v souvislosti s lokálními regulačními opatřeními“ 

- není formulačně šťastný a ani plně nevystihuje, o čem práce je. Příčinou tohoto problému je zřejmě 

skutečnost, že otázky a cíle práce nejsou odvozeny z kritické diskuse se stávající literaturou, ale jsou 

prezentovány hned na začátku práce již na druhé straně vlastního textu (str. 12). 

 

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

Teoretická část svým záběrem koresponduje s výzkumnými otázkami a prezentuje pro ně tematicky 

relevantní zdroje z odborné literatury. Autorka prokazuje obeznámenost s literaturou a odbornými 

diskusemi na zvolené téma. Diskuse ale mohla být kritičtější a hlavně měla vyústit ve výzkumné 

otázky – jak uvedeno výše, toto pořadí je v práci z nevysvětleného důvodu obráceno. Práce 

s literaturou je také nepříznivě poznamenána více než v jiných částech textu jazykovou neobratností 

(k tomu více v bodu 2 níže). 

 

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

Jedna z nejsilnějších stránek předkládané práce. Metody výzkumy byly účelně zvoleny pro získání dat 

potřebných k odpovědím na výzkumné pracovní otázky. Autorka si byla vědoma výhod a omezení 

jednotlivých metod sběru, analýzy a vyhodnocení dat. Prokázala až etnografickou citlivost pro 

zvolené téma a schopnost proniknout to mikroúrovně studovaných vztahů. Téma přitom studovala 

výsostně geografickým způsobem s důrazem na prostorovou dynamiku vztahů mezi aktéry. Účelné 

bylo použití vizuální metody srovnávaní fotografií. 

 

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

Po spíše popisně zaměřené, ale velmi živě a s citem pro detail zpracované „Praktické části“ je hlavní 

analytickou částí práce „Diskuse“. V ní se autorce podařilo přesvědčivě propojit koncepty a diskuse 

uvedené v „Teoertické části“ s poznatky a dílčími závěry získanými při vlastním výzkumu. Analýza je 

přehledně organizovaná a argumenty jsou založeny na získaných poznatcích a faktech. Efektivně 
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využívá tabulky, mapy a grafy. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Tuto dimenzi předkládané práce také považuji za zdařilou. Strukturálně se přesně drží výzkumných 

otázek z úvodu a přináší výstižné, na odpovídající úrovni zobecnění odpovědi, jež jsou podložené 

poznatky získanými při výzkumu. Za hlavní a pro případný následný výzkum nejslibnější považuji 

zjištění o dynamických sociálních proměnách lokální trampské komunity a jejích prostorových vztahů 

v čase spolu s dlouhodobou kontinuitou trampských aktivit bez ohledu na střídání generací a 

politických režimů. 

 

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.) 

Graficky je práce na výborné úrovni, včetně velkého množství produktivně využitých fotografií, map 

a dalších ilustračních materiálů. Velmi účelný, sdělení v textu rozšiřující a graficky vydařený je např. 

graf na obrázku 71 na str. 113. Celkově velmi dobrý dojem z formální stránky práce však snižuje řada 

jazykových (lexikálních a stylistických) neobratností a chyb. Patří k nim špatný slovosled, překlepy 

(např. opakovaně „překládat namísto předkládat“), často nesprávná interpunkce a nesprávné 

používání velkých písmen, chybějící vazby (např. str. 13). Po řadových číslovkách většinou chybí 

mezera. V textu se opakovaně vyskytuje několik lexikálních neobratností, např. „prvně“ ve smyslu 

„nejdříve“ nebo „zpočátku“. Velmi často se také opakuje špatné skloňování (např. „zabývá se 

druhým bydlení“ na str. 27) a nesprávný pád po předložce (např. ...“oproti ve světě standardního 

rozvoje druhého vydlení“ ... na str. 28). Tyto problémy se zvlášť silně projevují v prvních dvou 

kapitolách. Jinde v textu se vyskytují i hrubé chyby (např. ...“jejich přátelé a znamý...“ na str. 89). 

V seznamu literatury chybí některé zdroje uvedené v textu (např. Zajoncová a Treybal.) 

Všem těmto problémům bylo poměrně snadné předejít nebo je alespoň podstatně zredukovat, 

kdyby autorka nechala práci před odevzdáním zkontrolovat jazykovým korektorem. Je škoda, že 

takto snížila kvalitu své práce, která je jinak originální a pro poznání přínosná. 

 

3. Souhrn 

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

Po počátečních rozpacích (jak je naznačeno výše v bodu 2, Úvod a následující dvě kapitoly nepatří ke 

stylisticky nejzdařilejším textům; již první věta Úvodu má potenciál čtenáře odradit) jsem se do práce 

začetl a její druhou část (Praktická část, Diskuse a Závěr) jsem přečetl se zaujetím. V této části práce 

se projevují autorčiny výborné výzkumné a analytické schopnosti, její zaujetí, citlivost a porozumění 

pro studované téma. Pro mě nejzajímavější a podle mého názoru současné poznání podstatně 

rozšiřující jsou autorčina zjištění týkající se nepřerušené kontinuity trampské aktivity včetně 
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budování osad v 50. letech a bohaté činnosti osad a to i ve spoulpráci se sousedními obcemi v době 

normalizace (50. léta jsou v existující literatuře spíše spojována v útlakem hnutí ze strany režimních 

úřadů; tato práce ukazuje, že realita každodennosti byla zřejmě rozmanitější). Neméně důležité je 

zjištění o pokračující aktivitě a pořádání akcí s kořeny v 60. a 70. letech v současnosti. Líbí se mi 

autorčino porozumění proměnám, kterými trampské hnutí procházelo v souvislosti s generačními 

výměnami a v reakci na změnu vnějších podmínek; to se týká i jeho vztahů k orgánům a nařízením 

CHKO Český ráj. Tento přístup, který kombinuje etnografické postupy s geografickým zaměřením na 

studium vztahů mezi aktéry v prostoru a mezi aktéry a omezeními a příležitostmi danými sociálním 

kontextem, patří k nejsilnějším stránkám práce. Nabízí se i jako atraktivní téma pro případný další, 

teoretičtěji orientovaný výzkum nebo výzkum v rámci doktorského studia.  

Práce by nejspíše vyzněla ještě přesvědčivěji, kdyby byla konceptuálně sevřenější. Vztahy mezi 

místním obyvatelstvem a trampy, proměna chat / osad ve vztahu k regulaci a majetkovým 

poměrům, komunitní život a vztah trampů k ochraně přírody je pro diplomovou práci značně 

rozsáhlá a různorodá výzkumná agenda. Její užší a zároveň hlubší vymezení by bylo ku prospěchu 

věci. 

Celkově ale považuji práci za velmi zdařilou, s dobře zvolenou kombinací výzkumných metod a 

přinášející cenné nové poznatky. Autorka touto prací prokázala své velmi dobré výzkumné a 

prezentační schopnosti (toto hodnocení se netýká jazykové stránky práce, kterou považuji za 

problematickou, jak je uvedeno v bodě 2). 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Na obecnější úrovni než je uvedeno v práci se pokusit zformulovat přínosy tohoto výzkumu k 

poznání sociální a politické historie a geografie českého trampingu a jeho role pro vývoj 

moderní české společnosti ve 20. století. 

2. Konkrétněji, ve světle poznatků získaných v této práci a ve spojitosti s již existujícím 

poznáním se pokusit vystihnout význam trampského hnutí pro vývoj ochrany přírody a 

životního prostředí v Česku a pro vztahy mezi městem a venkovem ve 20. století. 

3. Do jaké míry je na základě poznání získaného v rámci tohoto projektu dnes možné 

považovat tramping za kontrakulturní, alternativní sociální hnutí, kterým bylo na začátku 

svého vývoje? 

 

Datum: 19. srpna 2019  

Autor posudku: RNDr. Petr Jehlička, PhD.  

Podpis:  


