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Předmětem oponentského posouzení je diplomová práce, která vznikla pod vedením 
RNDr. Miroslava Marady, PhD. na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Výzkum periferních oblastí je jedním z tradičních témat, kterými se geografické 
práce, ukončující studium na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, 
zabývají. Velmi často se jednotlivé práce zabývají vymezováním těchto území za 
pomoci různých statistických informací. Výsledek – vymezený prostor s označením 
periferní je pak závislý na volbě informací, způsobu jejich zpracování i na volbě 
území, které charakterizují. Proto považuji za velmi přínosné, že se diplomant pod 
vedením svého školitele zabýval srovnáním způsobů prostorového vymezování 
periferních území. K řešení problematiky si zvolil následující cíle: 

1. shrnout a ohodnotit charakteristiky, které byly použity při vymezování 
periferních území ve vybraných diplomových pracích; 

2. vybrat nejpoužívanější charakteristiky a charakteristiky s nejlepší vypovídací 
hodnotou a vytvořit soubory charakteristik vhodných pro vymezování 
periferních oblastí s dílčích hledisek a z hlediska komplexního, vytvořit tak 
vlastní metodiku; 

3. aplikovat vytvořenou metodiku na zvolenou oblast (okres Rokycany); 
4. aplikovat některé v práci uvedené metodiky ve zvoleném území a porovnat 

jejich výsledky s výsledky vlastní metodiky. 
Formulace cílů jsou konkrétní a přesné, cíle 1. a 2. jsou velmi náročné a jejich kvalitní 
zpracování by samo o sobě představovalo samostatnou studii a jejich kvalitní 
zpracování by na diplomovou práci stačilo.  
Teoretická část práce obsahuje jako vhodný úvod popis přístupů k problematice 
chápání periférie. Dále následuje popis výzkumů periferních oblastí Česka včetně 
popisu diplomových prací dále analyzovaných. Po této části bych předpokládala, že 
se diplomant bude zabývat způsoby, jak hodnotit vymezování periferií. Sice se o to 
částečně pokouší diskuzí o řádovostní úrovni výzkumů a podkapitolou „Problematika 
výběru ukazatelů“, ale jedná se jen o pokus, který není v další části práce příliš 
zohledňován. Protože výsledky vymezování závisí nejen na hodnotách jednotlivých 
ukazatelů, ale také na způsobu práce s nimi, především na jejich klasifikacích, měl se 
diplomant, podle mého názoru, zabývat teoreticky způsoby klasifikací. To dokazují i 
různé kartogramy v práci i v přílohách – z nichž není v textu jasně rozklíčované 
rozdělení zkoumaných jednotek do skupin (viz legendy). Možná kdyby byl zvolen jiný 
způsob klasifikace, nebo byly brány v úvahu prostoroví sousedé, byly by výsledky 
zobrazované v kartogramech jiné. Tento problém není tak významný, pokud 
posuzujeme nějakou regionální diferenciaci (máme jeden kartogram): Pokud však 
hodnotíme více klasifikací, je třeba věnovat této problematice velkou pozornost. 



Dále mi v teoretické části práce, která má hodnotit způsoby vymezování, chybí aspoň 
naznačení toho, které ukazatele jsou primárními příčinami vzniku periferních oblastí. 
Ty by pak asi měly být obsaženy v kladně hodnocených způsobech vymezování. 
V kapitole 3 s názvem Metodika práce diplomant nejprve vymezuje soubor prací, 
které bude analyzovat a pak charakterizuje a diskutuje ukazatele použité 
v jednotlivých pracích. Právě zde se projevují subjektivní pohledy na jednotlivé 
ukazatele, ač se autor v popisu snaží doložit svůj názor podporou autorit. Tato 
kapitola je pro čtenáře skutečně „oříškem“. Je zde uvedeno velké množství ukazatelů 
převzatých ze sledovaných prací, jejichž názvy jsou podobné či shodné, ale obsah 
různý. Diplomant se snaží v textu definovat jednotlivé ukazatele, tím se text stává 
delším a nekompaktním. Při dalším použití ukazatele musí čtenář dlouze hledat 
v textu, co vlastně to sousloví znamená. Lepším řešení by asi byl slovníček pojmů na 
konci práce. Některé podnadpisy v této kapitole nejsou označené a ani nejsou 
uvedeny v obsahu práce, při čtení postrádají logiku. Například podkapitola má nadpis 
Ekonomický přístup, zde autor uvádí, že charakteristiky jsou různorodé a zařazuje je 
do podskupin. Jaké to jsou podskupiny, už neuvádí. Názvy podskupin jsou uvedeny 
jako další podnadpisy, ale až na dalších stránkách. Když si chce čtenář udělat názor 
na způsob rozdělení do podskupin, musí listovat prací. Diplomant by měl nejprve 
zdůvodnit rozdělení ekonomického přístupu do podskupin: zaměstnanost, 
vzdělanost, vybavenost území, bydlení, ostatní ukazatele ekonomického přístupu a 
pak o jednotlivých skupinách psát. 
Roztříděné ukazatele diplomant používá v další kapitole pro vyhodnocení regionální 
diferenciace území okresu Rokycany. Využití vlastního komplexního přístupu 
k hodnocení bych dala na stejnou kvalitativní úroveň jako přístupy v hodnocených 
prácích. Výběr ukazatelů je stejně subjektivní jako v jiných pracích, z uvedeného 
slovního popisu nemůže být čtenáři jasné, proč mají vybrané ukazatele „nejlepší 
vypovídací hodnotu“ a také čeho se ta hodnota týká, v tabulce č. 6 autor totiž vybírá 
ne obce na periférii, ale obce „jádrové“.  
V popisu použité metody by mělo být specifikováno, proč metoda vyhodnocení 
pořadím má „vysoké vypovídací schopnosti“, vyšší než jiné sofistikovanější přístupy. 
Kapitola 4 je věnována popisu vlastních výsledků. Připomínku mám ke geografické 
charakteristice, uvedené v úvodu. Chybí zde základní informace, které specifikují 
podstatné rysy území a pomohly by ozřejmit regionální diferenciaci ukazatelů 
perifernosti. Do studovaného území zasahuje suburbánní oblast Plzně, rozvoj území i 
ukazatele perifernosti ovlivňuje dále procházející dálnice a také vojenský prostor 
Brdy. Autor sice uvádí, že je rodákem z Rokycan, ale oblast moc dobře nepopisuje. 
Za nejcennější a nejlepší části diplomové práce považuji srovnávání jednotlivých 
metodik pomocí jejich realizace v jednom území, a to v okrese Rokycany. Odlišnost 
výsledků zpracovaných podle jednotlivých metodických postupů naznačuje, jak 
složité je v realitě vytvořit obecněji platný geografický koncept využitelný k řešení 
problému.  
Po formální stránce mám k práci větší množství připomínek. Diplomant asi s prací 
pospíchal, a tak se v ní objevuje větší množství poklesků proti pravidlům českého 
pravopisu. Nejvíce je jich v interpunkci. Dále vícekrát se na začátku odstavce 
objevuje text v uvozovkách s malým písmenem na začátku slova (např. na str. 33). 
Některé pojmy nejsou dobře česky, používáme pro ně jiná slova – kilometrická 
vzdálenost (str. 35), geometrická perifernost (str. 36). 



Další chyby: 
Str. 12 – ne „periférie je místo…“, lépe „periférie je prostor…“  
Str. 29 – nejasný název tabulky 
Str. 36 – „počet fyzických osob na 100 obyvatel“ – lépe popsat 
Str. 37 – počet zaregistrovaných ekonomických subjektů na 1 pracujícího – lépe 
specifikovat 
Str. 38 – ne „proběhly sčítání ..“, ale „proběhla sčítání“ 
Str. 38 – „podíl Prahy na celkové denní pracovní vyjížďce EAO“ - lépe specifikovat 
Str. 38 – v popisu ukazatele v předposledním odstavci asi chybí uvést počet 
vyjíždějících 
Str. 39 – v textu uvedené vzorce mi nepřipadají vhodné  
Str. 41 – je potřeba vysvětlit, proč malé obce nepotřebují kanalizaci a plynofikaci 
Str. 42 – jsme zařadily? 
Str. 47 – index změny počtu obyvatel 1991/1980 nemůže ještě nevypovídat 
o změnách po roce 1989 
Str. 47 – chybí citace, že obyvatelstvo v doosídlovaných oblastech bylo městského 
původu 
Str. 48 – proč počet obyvatel žijících v obcích do 500 obyvatel vypovídá o významu 
obce v regionu a proč počet obyvatel žijících v obcích do 200 obyvatel vypovídá 
o rozdrobenosti sídelního systému 
Str. 49 – v závorce chybně uvedený pojem ekologický  
Str. 52 – nejasný text – „index nám může ukázat velmi zajímavá data…“ 
Str. 53 – „…jednoznačný pohled názor.“ 
Str. 66 -  lepe „kartografické výstupy“ 
Str. 67 – co znamenají znaky v tabulce 7 -,004 ,057 atd. 
Str. 71 – místo „…do čtyř intervalů 15, 30, 60 % a 60 a více procent“ by bylo hodnější 
uvést intervaly nebo napsat „…do čtyř intervalů s hranicemi 15 %, 30 %, 60 %...“ 
Str. 73 – předpoklady byl splněn 
Str. 74 - která by měli 
Mapy – zkratka kilometru je km a ne Km 
Závěrem svého posudku konstatuji, že jde o přínosnou práci. Přes řadu připomínek 
byly vytčené cíle práce vcelku splněny. Doporučuji ji k obhajobě, a pokud autor 
opraví formální chyby a dokáže reagovat na připomínky, mé hodnocení je dobře. 
 
 
 
 
V Plzni 16.09.2010       RNDr. Marie Novotná, CSc. 


