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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Ohrožená sídla v periferních oblastech Česka    

Autor práce: Bc. Lukáš TAITL  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou stanoveny zcela konkrétně a srozumitelně, představují v české rurální geografii 

nový přístup a dotýkají se potenciálně velmi významného problému v českém venkovském 

prostředí, totiž budoucnosti velmi malých sídel, které ztratily nebo ztrácení svůj demografický 

potenciál. Hypotézy výzkumného projektu jsou formulovány na základě podrobné znalosti 

relevantní literatury a směřují k potvrzení neb vyvrácení obecně přijímaných teoretických 

konceptů, které hodnotí význam lidského a sociálního kapitálu na venkově.  

 

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

Práce s literaturou je v práci provedena velmi důkladně a podrobně. Autor se seznámil s celou 

řadou domácích a velkým počtem zahraničních přístupů ke studiu zvoleného výzkumného tématu 

a je schopen si udržet kritický pohled na citované práce a autory. Dobře využívá citované zdroje 

nejen ve vymezené části práce, ale vrací se k jednotlivým čerpaným poznatkům a závěrům i při 

formování metodiky výzkumu a při hodnocení svých dosažených výsledků práce. 

 

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

Metodika práce postupuje logicky a věcně správně a popisuje provedené kroky a postupy, které 

diplomant v práci použil.  

 

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

Analytická část práce je provedena velmi podrobně a současně i přesně a věcně správně. Autor 

vypracoval novou metodu hodnocení rozvojového potenciálu velmi malých sídel, kdy hledá 

souvislost mezi kvalitou lidského a sociálního kapitálu v sídle a fyzickým stavem objektů a 

vymezuje zkoumaná sídla podle obou zvolených kritérií na riziková a rozvojová sídla. V rámci 

vlastního zpracování autor postupuje logicky v souladu s výše uvedenou metodikou, dosažené 

výsledky testuje z hlediska jejich vypovídatelnosti a správně hodnotí. Za mimořádně zdařilou a 

současně velmi inovativní považuji především část, kde se autor zaměřuje na hodnocení potenciálu 

rozvoje sídel a to včetně hodnocení významu a vlivu objektů druhého bydlení a jejich uživatelů pro 

rozvoj sídle. Diplomant se také zaměřuje na hodnocení významu bývalé německé jazykové oblasti 

a zcela přesvědčivě dokladuje omezený nebo dokonce marginální vliv tohoto v rurální geografii tak 

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

V závěrech práce autor zcela přesvědčivě dokládá svoje dosažené výsledky, je schopen je velmi 

dobře zasadit do kontextu širšího geografického prostředí i do kontextu dalších prací, které se 

dotýkají zvoleného tématu. Správně upozorňuje na rizika interpretace dosažených výsledků a 

nastiňuje některé teze, které mohou sloužit jako podpora pro hledání rozvojového potenciálu 

marginálně lokalizovaných velmi malých sídel. Práce má velmi dobrý potenciál pro další 

publikování formou vědeckého článku. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná /  

Stylistická úroveň: výborná /  

Citační úroveň:  výborná /  

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

Práci považuji za nadstandardně kvalitní, dobře doplněnou o podstatné kartodiagramy a i přes 

větší rozsah za dobře čtivou, srozumitelnou s jasně definovanými cíli a závěry. 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Přístup student k řešení výzkumného projektu byl velmi dobrý, student velmi úzce spolupracovat 

s vedoucím práce, je schopen samostatně řešit problémy, které při řešení projektu vyvstaly. Práce 

představuje nový pohled na řešení potenciálního problému velmi malých sídel v Česku a je 

z tohoto pohledu v českém prostředí do značné míry novátorská.   

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

Jaké kroky, jaká doporučení vyplývají z vašeho výzkumu, která mohou vést k posílení sociálního 

kapitálu v nejmenších obcích 

Kdo jsou aktéři, kteří mohou tyto kroky uskutečnit, podporovat nebo stimulovat.  

 

Datum: 14.6. 2020  

Autor posudku:  RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
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