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Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Zuzany Labajové: Image krajských měst 

v Česku a jejich percepce vysokoškolskými studenty z moravských krajských měst.  

 

Diplomová práce má 90 stran textu a poměrně rozsáhlé nestránkované přílohy. Diplomová 

práce je bohatě doplněna obrázky a tabulkami.  

 

Diplomová práce je zaměřena na relativně méně frekventovanou problematiku percepcí 

a preferencí obyvatel, v tomto případě vysokoškoláků. Nízká frekvence takto zaměřených 

studií do značné míry kontrastuje s dosti radikální proměnou nejen vzhledu, ale často 

i ekonomické a funkční struktury mnoha českých měst. Je proto otázkou, do jaké míry je již 

výrazná socioekonomická proměna většiny krajských měst reflektována změnou jejich image. 

Autorka si za cílovou skupinu, tj. respondenty, zvolila vysokoškoláky, tj. skupinu obyvatel, 

u které lze předpokládat, že budou změny, která jednotlivá města v posledních cca 20 letech 

prodělala, relativně citlivě reflektovat. Práce Zuzany Labajové tak vhodně zaplňuje mezeru, 

která v poznání této problematiky existuje.  

   

Předložená diplomová práce bezprostředně navazuje na DP Mgr. Marie Wernerové, která 

prováděla obdobný průzkum, avšak jen ve dvou krajských městech – v Č. Budějovicích 

a v Ústí nad Labem. Diplomantka práci Wernerové rozšířila ve třech základních směrech. 

Prvním směrem bylo rozšíření souboru o všechna  4 krajská města na Moravě, druhým 

směrem pak pokus o konfrontaci pohledu geografů s pohledem studentů jiných oborů 

s podobně širokým uplatněním, tj. ekonomů, resp. právníků. Třetím obohacením pak je 

konfrontace zjištěných percepcí a preferencí s výsledky „klasické“ analýzy krajských měst 

podle tradičních socioekonomických indikátorů.  

 

Práce má logickou strukturu – začíná pečlivě zpracovaným teoretickým rámcem, který je 

oproti loňské verzi zcela přepracován a rozšířen o novou literaturu, na teor. vstup navazuje 

odpovídajícím způsobem zpracovaná metodika, která do značné míry vychází z práce 

M. Wernerové.   

 

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, neshledal jsem žádné závažnější 

problémy.   
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Závěr: 

Přestože byla na obdobné téma nedávno obhájena jiná práce, považuji diplomovou práci  

Zuzany Labajové za velmi zajímavou a přínosnou mj. právě tím, jak navázala na předchozí 

studii M. Wernerové. Jsem přesvědčen, že práce je po odborné stránce zpracována na velmi 

dobré úrovni. Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v problematice i schopnost 

samostatné odborné práce. Ocenit je nutno i nasazení při získávání stovek dotazníků při 

terénním šetření. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě.  

 

 

Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.  
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