
Vyjádření vedoucího bakalářské práce Magdaleny Kaškové  
 

Společenské hybné síly LUCC v modelovém území Boží Dar, Krušné Hory, 
v období 1842 – 2009 

UK v Praze, KSGRR PřF, Praha 2010 

 

 M. Kašková se rozhodla vypracovat svou BP s tématem výzkumu LUCC v Česku sama a 
pak mne požádala o její vedení. Vybral jsem modelové území Boží Dar, protože je v současném 
grantu vedeném doc. I. Bičíkem zařazeno spolu s celým Jáchymovskem do těch MÚ, která 
budou podrobněji zkoumána. BP M. Kaškové je tedy součástí plnění našeho grantového 
projektu. Tomu odpovídá volba Božího Daru z MÚ Jáchymovsko, protože se od tamních MÚ na 
úrovni katastrů výrazně odlišuje – polohou, historickogeografickým vývojem a zejména 
progresivním vývojem po r. 1989 založeném mj. na čerpání fondů EU schopnými místními 
politiky.   Při zpracování BP  se vycházelo z toho, že bude základnou zpracování MP, která se 
více zaměří na období po r. 1989 (včetně hlubšího srovnání s Horní Blatnou - již zpracováno) a 
zejména v souladu s grantem na komparaci s MÚ Starý Hrozenkov, které leží v odlišném typu 
horského pohraničí (nepoznamenaném odsunem). I toto MÚ již bylo zpracováno pod mým 
vedením před několika lety S. Patočkovou na UJEP v Ústí n. L. S touto perspektivou bylo nutné 
v případě Božího Baru důkladněji zpracovat kapitoly o historickogeografickém vývoji (kap. 3), 
zmapovat současný stav LU atd. Hlavní pozornost v budoucí DP tak bude moci být věnována 
období 1990–2010, k čemuž jsou vytvořeny solidní základy v této BP dané i tím, že M. Kašková 
zkoumané území dobře zná z autopsie. 
  M. Kašková prokázala tedy již ve 3. ročníku nadstandardní znalosti z dějin (nejen 
faktografické, ale i metodické, přitom studuje obor GeKa), metody a dovednosti statistické a 
zejména kartografické analýzy (práce s GISy, a to i tvůrčí). Při analýze vytvořené databáze jakož 
i při  psaní BP vykazovala nejen píli a zaujetí tématem, ale také až úzkostlivou pečlivost (přesto 
textaci zvládla relativně rychle) a zájem o konzultace nejen s vedoucím BP, které byly spíše 
diskusemi jejich názorů. Po mém soudu bakalářská práce Magdaleny Kaškové přesahuje 
požadavky KSGRR na cíle a úroveň BP – tj. není jen prokázáním metodické připravenosti 
zpracovat na požadované úrovní práci magisterskou. 
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