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Posudek vedoucího diplomové práce

SEIDL, T.  (2008):  Proces  integrace  marginálního  území  do  regionálního  systému  -
příklad  vojenského   újezdu   Boletice.   Diplomová   práce.   UK  v Praze,   PřF,   KSGRR,
119  s.  +  přílohy.

Problematika vojenských výcvikových prostorů v Česku je tématem, kterému se autor
věnuje dlouhodobě a vzhledem  k tomu,  že analýza  Boleticka  byla  i  předmětem jeho
bakalářské  práce  (Seidl  2005)  lze  konstatovat,  Že  rozvoj  problémových  oblastí VVP
provází  Tomáše  Seidla  téměř  po  celou  dobu  jeho  vysokoškolského  studia.  Tomu
odpovídá autorův nejen  nadstandardní přehled o problematice (literatuře,  obecných a
specifických    problémech),    ale    i   jejím    hlubším    pochopení.    Autor   se   vprůběhu
zpracování  diplomové  práce  inspiroval  nejen  dosavadními  geografickými  výzkumy
vojenských  území,  ale  také  výzkumy  polarizace  prostoru  (resp.  periferních  oblastí),
pohraničí (hranic,  hraničních efektů), venkova,  udržitelného rozvoje cestovního ruchu
apod.

Práce   lze  vnímat  jako  součást  širší   mozaiky  studií,  jejichž  ústředním   motivem  je
snaha     autorů     přispět    khlubšímu     poznání     mechanizmů     polarizace     prostoru
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teoreticko-metodologického zarámování  výzkumu,  tak vlastním  hodnocením  dopadů
existence území se specifickým režimem na rozvoj jeho zázemí.

Na  rozvoj  vojenských  výcvikových  prostorů  Seidl  nazírá  nejen  v širších  teoretických,
ale  i  vývojových  a  regionálních  souvislostech.  Seidlova  práce  překonává  pomyslnou
lat'ku  úrovně  obvyklých  diplomových  prací  i  v aplikační  rovině.  Autor  splnil  nelehké
cíle,  s nimiž  se  v průběhu  posledních  téměř dvaceti  let  nedovedly  vypořádat  státní,
regionální   ani   lokální   instituce,   a   předkládá   čtenáři   i   návrhy   možných   postupů
integrace marginálního území do regionálního systému, včetně posouzení jejich vlivu
na životní prostředí.

Práce    má   jasnou    vnitřní    strukturu,    člení    se    do    logicky    řazených    (a    vnitřně
provázaných)  kapitol,  obsahuje všechny obvyklé  náležitosti  (závěr,  seznam  pramenů
a  literatury,  tabulek,  grafů,  obrázků  i  příloh  ad.).  Tabulky,  kartogramy  a  grafy  jsou
vhodně  provázány  s textem.   Práce  je  psána  čtivým  jazykem  a  neshledávám  v ní
prohřešky proti pravidlům spisovného českého jazyka.

Tomáš  Seidl  předloženou  diplomovou  prací  prokázal  schopnost  samostatné  tvůrčí
práce a dovednost uchopit výzkumné téma,  užitím základních  metod  naplnit předem
stanovené    cíle,    zařadit    výzkumné    téma    do    širších    souvislostí    i    zformulovat



odpovídající  závěry.  Autora,   který  již  prokázal  i  dovednost  uplatnit  výsledky  svojí
práce v odborném tisku,  lze  uŽ pouze vyzvat,  aby nabídl  i  výsledky diplomové  práce
k publikování v některém z odborných časopisů či sborníků.

Autor předložil  z věcného  i formálního  hlediska  hodnotnou  práci,  kterou  s potěšením
doporučuji k obhajobě.

Komisi  pro SZZK si dovoluji  navrhnout,  aby práci  navrhla děkanovi fakulty k ocenění
a aby doporučila její uznání jako práce rigorózní.

RNDr.  Pavel Chromý,  Ph.D.


