Posudek na diplomovou práci MARIE SYROVÁTKOVÉ
„Současný význam vesnických obchodů a identifikace venkovských
potravinových pouští – příklad okresu Semily“
Cílem diplomové práce Marie Syrovátkové je zhodnotit význam vesnických obchodů pro venkovské obce
z ekonomického i sociálního hlediska a pokusit se také o lokalizaci tzv. potravinových pouští v rámci případové
studie okresu Semily. V úvodu práce si autorka pokládá základní výzkumné otázky a popisuje strukturu práce.
Nejprve je v práci zařazena kapitola diskuze s literaturou, kde autorka uvádí především zahraniční práce.
Nevynechává však ani české práce z geografie maloobchodu v chronologickém řazení. Konstatuje zde, že
většina pozornosti v této oblasti směřovala do městských regionů a k městské maloobchodní síti, zatímco
venkovské obchody a venkovská maloobchodní síť patří spíše k zanedbávaným tématům.
Stěžejní částí práce je dle mého názoru její teoretické zarámování, kde bylo nutno kvůli výrazné
interdisciplinaritě tématu zahrnout mnoho oblastí. Autorka tento zajisté nelehký úkol zvládla výborně a
představuje tak postupně všechna teoretická východiska práce od geografie spotřeby přes problematiku
nákupního chování a geografie maloobchodu k problematice venkovského prostředí a venkovských komunit
v rámci studia periferních oblastí. Samostatná subkapitola je věnována také krátkému popisu vývoje
maloobchodu po roce 1989 v Česku s důrazem na venkovskou maloobchodní síť. Dostatečně podrobně je pak
představen koncept potravinových pouští, který patří k zatím novým pojmům v rámci současné geografie
maloobchodu a služeb.
Velmi přehledně je vypracována metodika práce. Vzhledem k pionýrskému charakteru práce se autorka
podrobně věnuje popisu jednotlivých kroků svého výzkumu, tak aby mohl být opakován a aplikován na další
venkovské regiony. Popisuje jak výběr regionu a obcí k výzkumu, tak použité datové soubory a jednotlivé
statistické metody. Vysvětluje čtenáři ideu tzv. smíšeného plánu výzkumu. Zde bych velmi ocenila, že v případě
této diplomové práce byla skutečně aplikována metoda výzkumné triangulace a autorka vhodně kombinovala tři
(až čtyři) výzkumné postupy: kvantitativní analýzu dat, dotazníkové šetření a osobní návštěvu a pozorování a
rozhovory se starosty. Osobní návštěvou tak došlo ke kontrole zjištěných údajů ze statistických zdrojů a
rozhovory se starosty byla naopak získána cenná zpětná vazba a názory na fungování venkovských obchodů.
Vlastnímu šetření jsou věnovány další kapitoly práce, nejprve jsou zkoumány socioekonomické indikátory
jednotlivých obcí s venkovskými obchody a bez nich. Dotazníkové šetření a rozhovory se starosty v kapitole
šesté odhalily také velmi zajímavé výsledky, především velmi rozdílný pohled na funkci venkovského obchodu
mezi starosty obcí s obchodem a bez něj. Na závěr empirické části se tedy autorka pokouší o lokalizaci
potravinových pouští v okrese Semily a nachází zde sedm potenciálních potravinových pouští. Velmi cenný je
pokus autorky o vlastní definice venkovských potravinových pouští a doporučení pro vymezování potravinových
pouští na českém venkově.
V závěru práce autorka odpovídá na úvodní výzkumné otázky, shrnuje funkci venkovského obchodu pro
venkovskou obec a v neposlední řadě také navrhuje další možné směry výzkumu v oblasti geografie
maloobchodu a spotřeby.
Diplomová práce Marie Syrovátkové je velmi kvalitní studií venkovského maloobchodu a úvodem do studia
potravinových pouští na venkově. Velmi cenná je zejména z metodického hlediska a také díky návrhu postupu
identifikace potravinových pouští ve venkovském prostředí. Práce je pečlivě zpracována také z formálního
hlediska, nenalezla jsem v ní žádné pravopisné chyby a velmi vhodně je doplněna také grafy, obrázky a
přílohami včetně fotodokumentace.
K práci nemám žádné zásadní připomínky a navrhuji proto práci přijmout k obhajobě a hodnotit známkou
výborně.
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