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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Fenomén reliktnej hranice a jej vplyv na religiozitu obyvatelstva a sakrálnu krajinu 

Manětínska    

Autor práce: Bc. Jaroslav Bačo 

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Výzkumné předpoklady a cíle (rozděleny ještě na 3 výzkumné podotázky) vykazují přiměřený 

charakter a jsou relevantní. Předpoklady jsou také podloženy analyzovanou literaturou. 

 

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

Práce je poměrně vhodně teoreticky podložena a autor cituje relevantní literaturu. Nechybí ani 

kritické zhodnocení předchozích výzkumů a také navázání práce na již provedené výzkumy. Některé 

práce v textu se však nevyskytují v seznamu literatury. 

 

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

V rámci představené mikroregionální analýzy představuje použití kvalitativních metod jako vhodné. 

Autorovi se podařilo v mnoha případech díky hloubkovým rozhovorům získat nové informace a tím 

také posunout výzkum v tomto tématu. 

 

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

Poměrně kvalitní a detailní. Chybí částečně větší důraz na mikroregionální charakter analýz.  

 

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

Nerozumím celkovému závěru, že předpoklad práce nebyl potvrzen (s. 79), když všechny 3 

výzkumné podotázky byly potvrzeny. Prosím o vysvětlení.  

 

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.) 
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3. Souhrn 

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

části aj.) 

Dosavadní výzkum česko-německé reliktní hranice se převážně zaměřoval na kvalitativní analýzy 

statistických dat religiozity a sakrální krajiny. Autorovi se podařilo díky kvalitativnímu výzkumu 

posunout poznání vnitřních procesů v rámci analýzy Manětínsko-nečtinského mikroregionu.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

V jakých aspektech kromě religiozity a sakrální krajiny lze v dnešní Česku nalézt reliktní 

(fantomovou) hranici? 

 

Datum: 11. 9. 2020  

Autor posudku: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.  

 

Podpis: 


