
Posudek oponenta na bakalářskou práci Magdaleny Kaškové: 
Společenské hybné síly LUCC v modelovém území Boží Dar, Krušné Hory, v období 1842 – 2009 
 
Cílem bakalářské práce je interpretace změn využití ploch v modelovém území Boží Dar v období 
1842 – 2009, nalezení hlavních hybných sil těchto změn a posouzení dosahu jejich vlivu na základě 
komparace s vývojem na vyšších řádovostních úrovních. Analýza vývoje využití ploch na úrovni 
katastrálního území navazuje na dřívější výzkumy šířeji vymezeného modelového území Jáchymovska 
provedené na KSGRR, autorka se zapojila do řešení grantového projektu LUCC Czechia.  
 
Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol – 1. kapitola zahrnuje cíle práce, metodiku, část věnovanou 
pramenům a literatuře a stručný teoretický úvod. Ve 2. části následuje charakteristika modelového 
území, zejména fyzickogeografických podmínek, 3. část přináší podrobný popis 
historickogeografického vývoje modelového území členěný na období vymezená dostupnými daty o 
využití ploch. Stěžejní je 4. kapitola interpretující výsledky výzkumu. Autorka dochází k závěru, že 
tendence ve vývoji využití ploch v modelovém území se ve sledovaném období shodovaly 
s celorepublikovými trendy. Nejvýraznější změny byly zaznamenány v období 1949 – 1990 v důsledku 
odsunu německého obyvatelstva a zavedení specifického příhraničního režimu. Motorem intenzivních 
změn po roce 2000 je zejména rozvoj cestovního ruchu a úspěšné čerpání dotačních prostředků EU. 
Poslední, pátou kapitolou je Závěr.  
 
Zvolené téma považuji za zajímavé na úrovni teoretické, v oblasti hledání odpovědi na otázky týkající 
se vlivu globálních či nadregionálních procesů a místních specifik na vývoj regionů. V aplikační oblasti 
pak znalost vývoje využití ploch a jeho podmíněností umožňuje zodpovědné plánování místního 
rozvoje. Výsledky analýzy na příkladu odlehlé horské obce dokládají, jak v závislosti na 
socioekonomickém, politickém a technologickém vývoji společnosti význam místních 
fyzickogeografických podmínek může oscilovat mezi výhodou a handicapem.  
 
Práce je čtivá, korektura byla provedena s velkou péčí, překlepy a formulační neobratnosti se téměř 
nevyskytují. Ke struktuře práce mám několik připomínek. 
První se týká značného překročení doporučeného rozsahu bakalářské práce (v tomto případě 95 stran 
bez příloh). Schopnost vyjádřit se k určitému tématu (vhodně vymezenému na základě konzultace se 
školitelem) v zadaném rozsahu je jednou z kompetencí, které by si měl student při psaní bakalářské 
práce osvojit. Z tohoto pohledu považuji za problematickou zejména 3. kapitolu, která má 36 stran a 
rozsahem tak převyšuje klíčovou 4. kapitolu. Historický popis socioekonomického vývoje modelového 
území není cílem práce, proto by dle mého názoru měl být pojat stručněji. Obecně doporučuji zvažovat 
relevanci uváděných informací pro interpretaci vlivu hybných sil na využití ploch. 
Není mi jasné, proč se kapitola Metodika objevuje 2x – v Úvodu (1.3) a znovu v kapitole Vývoj využití 
ploch v modelovém území (4.1). Zvolená struktura a přílišný rozsah práce vedou také k tomu, že se 
některé dílčí informace zejména v rámci podkapitol věnovaných obyvatelstvu a průmyslu opakují, což 
vede k dalšímu bytnění textu. 
Trochu matoucí je způsob odkazování na zdroje převzatých informací. V některých částech textu se 
odkazy objevují, v jiných pouze sporadicky nebo vůbec. Například v kapitole 2.3 Fyzickogeografické 
podmínky v textu odkazy na zdroje informací chybí, s výjimkou jednoho odkazu v kapitole 2.3.4 
Klimatické podmínky na s. 27 a několika dalších v kapitole 2.3.5 Biogeografická charakteristika a 
ochrana přírody na s. 28. U všech převzatých informací je třeba uvádět odkazy na jejich zdroje.  
Za nepříliš šťastné považuji extenzivní používání poznámek pod čarou (celkem 187), které narušuje 
plynulost textu. Doporučuji vždy zvažovat, zda je uvedení doplňující informace nutné a zda nemůže 
být včleněna do textu. Překvapilo mě také užití angličtiny v přímých citacích, za vhodnější považuji 
vlastní překlad doplněný případně originálním textem.  



Místy by bylo vhodné odkaz na v textu vzdálenou informaci doplnit číslem strany, např. odkazuje-li 
autorka na straně 52 na mapu č. 1 (nacházející se na s. 15) nebo v případě, kdy Graf 7 na straně 78 
pracuje s indexem změny, definovaným na straně 14. 
  
V závěru bych, vzhledem k zaměření práce na malé modelové území, očekávala hlubší rozbor 
specifických místních hybných sil ve vztahu k obecnějším politickým a socioekonomickým procesům 
na úrovni státu/regionu. Existují specifické hybné síly odlišující Boží Dar od Horní Blatné a dalších 
obcí na Jáchymovsku? Například pokud mezi hlavní současné faktory rozvoje obce (a současně hybné 
síly vývoje využití ploch) patří schopnost čerpat prostředky z fondů EU, kteří aktéři za tímto úspěchem 
stojí? Tyto otázky souvisí s velmi diskutovaným konceptem lidského kapitálu jakožto vnitřního faktoru 
regionálního rozvoje. 
 
Oceňuji osobní nasazení autorky, rozsah nastudovaných pramenů a literatury, kombinaci výzkumných 
metod včetně terénního šetření a pečlivé zpracování textu i grafických příloh, které jej bohatě doplňují. 
Většinu výše uvedených připomínek vnímám jako doporučení pro další vědeckou práci autorky. 
Bakalářskou práci Magdaleny Kaškové doporučuji k obhajobě. 

 

 

 
Mgr. Lenka Vojáčková, 2. 6. 2010 


