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Úvod

Strategie udržitelného rozvoje České republiky1 pokládá ze jedny ze strategických cílů 
„udržet vhodné formy rozmanitosti kultur, života venkova a aglomerací. Zajistit kulturní 
diverzitu a diverzitu životního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit“, „podporovat udržitelný 
rozvoj obcí a regionů“ (str. 12); za základní „Východiska a principy strategie udržitelného 
rozvoje“ pak mj. „Princip udržení života na venkově“ a „Princip obnovy a údržby kulturní 
krajiny“. (str. 36). Aby bylo možné tato přání realizovat, je třeba venkov popsat nejen 
z hlediska současného stavu, ale pochopit jej v jeho historických a kulturních souvislostech a 
vztahu člověk – krajina věnovat důkladné sociologické šetření. Hana Mrázková tento výzkum 
provádí na dobře zvolené lokalitě, s plným porozuměním pro kulturní souvislosti a se snahou 
o použití výsledků především v regionálním plánování.  

1. Obsahová stránka

Autorka zvolila jasnou, logickou a přehlednou osnovu. V úvodu velmi stručně 
představuje východiska své práce, její strukturu a cíle a úkoly, jež si uložila. Dále seznamuje 
s hypotézami, které byly pečlivě odvozeny ze širších tezí tak, aby byly dobře 
operacionalizovatelné a testovatelné. V kapitole Metodologie uvádí podrobný přehled 
poměrně širokého spektra metod, u nichž neopomene zdůraznit důvod volby a dokonce i 
výhody a nevýhody konkrétního metodologického řešení. 

Následuje dvaatřicet stran důkladné literární rešerše, dobře rozčleněné do oblastí 
Venkov, Regionální rozvoj, Plánování ve venkovském prostoru; nechybí výčet a stručná 
analýza Souvisejících legislativních opatření.

Druhou část „těla“ práce tvoří případová studie. Lokalita Křižánek byla vhodně 
zvolena a také výtečně zdůvodněna (str. 45); autorka se však nemusí ostýchat přiznat i osobní 
vztah k místu, především proto, že ji nikterak badatelsky nezavedl, detailní znalost terénu 
naopak umožnila uplatnit ve výzkumu i prvky zúčastněného pozorování. Velmi podrobnému, 
přehledně uspořádanému a příkladně dokumentovanému popisu prostředí proto nelze snad 
naprosto nic vytknout.

                                                          
1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky, vydal Úřad vlády ČR, Praha 2005, ISBN 80-86734-
42-0



Posudek magisterské diplomní práce „Ing. Hana Mrázková: Venkov – místo pro život

(analýza venkovského společenství – případová studie: obec Křižánky)“

2/3

Po klasické SWOT analýze následuje jasná interpretace dotazníkového šetření, 
střízlivá a korektní v tom, že rozhodně nejde „nad data“, ale na druhé straně je dokáže dobře 
vytěžit. V plné míře to platí i pro následující diskusi hypotéz a nad hypotézami, jednotně 
uspořádané v jednotlivých bodech, kde autorka neopomíjí dílčí shrnutí a finanční 
předpoklady.

Pro kvalitu práce v tomto případě naprosto není rozhodující, zda a do jaké míry se 
vstupní teze nebo hypotézy potvrdily (první hypotéza se potvrdila částečně, druhá plně), jak je 
shrnuto v Závěru. Veškerá zjištění jsou nesporně cenná, přestože nejde o zcela unikátní 
výpověď. Přesněji řečeno není zcela zřejmé, co chtěla Mrázková větou „Přesto jede o unikátní 
výpověď.“  (str. 88) říci: v dané lokalitě jde pochopitelně o unikátní výzkum, v České 
republice však jistě ne zcela ojedinělý a také ne o jedinečnou výpověď v tom smyslu, že by 
nebylo možné aplikovat zjištění, přičemž použité metody a dotazník, jehož funkční vylepšení 
také na základě získané zkušenosti Mrázková navrhuje, je naopak nepochybně možné užít 
opakovaně.

2. Práce s literaturou

Použitou literaturu autorka přehledně roztřídila a zejména vydatně vytěžila. Pracuje 
s ní kvalifikovaně, cituje i interpretuje přesně, hojné citace velmi výstižně dokumentují 
autorská sdělení a tok myšlenek. Poznámky pod čarou neruší hlavní proud textu a přispívají 
k plynulosti četby. Prameny jsou aktuální a dobře volené; nelze je samozřejmě zdaleka 
označit za vyčerpávající (v daném kontextu jistě nezastaral např. Honzík nebo Žák), výtku 
zaslouží slabě zastoupená cizojazyčná literatura (nepočítáme-li slovenštinu za cizí jazyk, na 
druhé straně Mrázková cituje vlastní překlady.

3. Formální stránka

Práce je psána kultivovaným, střízlivým, účelným slohem, včetně suverénně zvládnuté 
terminologie. Spíše ojediněle se objeví stylisticky méně obratná formulace („Představy o
budoucím vývoji území – hospodářská situace v obci je respondenty hodnocena většinou 
negativně – jako spíše špatná (70 % respondentů; v nabídce bylo možné zatrhnout i možnost 
velmi špatná).“; str. 88)

Text je takřka prostý mluvnických chyb a překlepů („Přesto jede o unikátní 
výpověď.“, str. 88; „ANDRELE, A.“, namísto „ANDERLE, A.“, str. 94; „Aspct" namísto 
„Aspekt“, str. 94; nejednotně „positivní“ oproti většinovému „pozitivní“, str. 91; „Zákone“, 
str. 96).

Diplomní práce je rovněž typograficky bohatě, ale vesměs účelně pro pohodlí čtenáře 
upravena. Celkem 97 stran vlastního textu s vynalézavým (originální kresby, vlastní 
fotodokumentace, tabulky, grafy, vyobrazení, kresby), vesměs výtečně dokumentujícím 
doprovodným materiálem pochopitelně plně vyhovuje, žádná z osmi příloh není samoúčelná, 
nechybí anglický abstrakt, veškeré možné seznamy (obrazů, fotografií, tabulek a grafů, 
zkratek).

4. Celkové hodnocení

Práce je obsahově i formálně takřka příkladně zpracována. Hypotézy jsou uvážlivě 
zvoleny, dobře operacionalizovány, velmi důkladně testovány a konečně, což nebývá vždy 
zvykem, v závěru pečlivě diskutovány. Praktická polovina práce v podobě případové studie je 
opřena o důkladnou literární rešerši, autorka tak využila své znalosti prostředí a dokázala ji 
spojit s odbornou erudicí. Metodologie by v budoucnu mohla být obohacena o větší podíl 
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kvalitativních postupů, ale uvážlivě a funkčně zvolené nástroje jsou aplikovány přesně a 
důsledně; proto také nemám pro obhajobu žádné zásadní dotazy.

Pochvalu zaslouží i spojení diplomní práce s angažmá ve výzkumné sféře (výsledky 
výzkumu byly pořízeny v rámci grantu IGA MZLU v Brně, jehož hlavním řešitelem je 
autorka diplomové práce).

Mrázková však dovede i kriticky a s odstupem zhodnotit výsledek vlastní práce. A ten 
není malý: vedle nesporného přínosu pro lokalitu autorka obohatila svou vlastní odbornou 
zkušenost, již explicitně v závěru reflektuje, ale domnívám se, že práce je, ač to nemá 
výslovně vytčeno, dobrým dílčím přínosem pro smíření někdy zbytečného sporu mezi 
prioritou plánování regionálního rozvoje a územního plánování a celkově přínosem pro 
decizní sféru na úrovni kraje nebo České republiky, budou-li podporu rozvoje venkova 
skutečně prakticky uplatňovat.

Práci proto doporučuji k obhajobě jako výbornou s bodovým ohodnocením v 
polovině škály (17 až 18 kreditů).

Praha 9. ledna 2006 PhDr. Ivan Rynda




