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DP10/2010 – Praha, 8. 9. 2010 
Posudek vedoucího diplomové práce 

SEMIAN, M. (2010): Regionální identita Českého ráje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, 
Praha, 102 s. vč. příloh. 

Předmětem posudku je diplomová práce, která vznikala na katedře sociální geografie a regionálního 
rozvoje PřF UK v Praze od roku 2008. Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním 
motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu poznání mechanizmů formování identity regionu a 
regionálního vědomí obyvatelstva (navazuje např. na práce Štětinové 2006, Skály 2007, Osoby 2008). 
Michal Semian se v předložené práci zabývá regionální identitou specifického území, Českého ráje, 
turistické oblasti ve vnitřní periferii Čech. Téma práce je svou náročností přiměřené magisterskému 
studiu a má geografický charakter. 

Diplomová práce má v úvodní části převážně charakter rešerše a diskuze literatury z oblasti kulturní 
a „nové“ kulturní a „nové“ regionální geografie, výzkumu regionální identity, polarizace prostoru 
(periferií). Teoretická východiska výzkumu jsou relevantní řešenému problému. Již v úvodních partiích 
práce autor prokazuje dovednost odlišit podstatné od nepodstatného, ctít „řád“, klást si geografické 
otázky a hledat smysluplné odpovědi. Těžiště práce pak tvoří analýza regionální identity Českého ráje, 
provedená na základě studia literatury a pramenů a prezentace výsledků vlastního (na diplomovou 
práci poměrně rozsáhlého) empirického výzkumu regionálního vědomí obyvatel provedeného 
v zájmovém území (dotazníkové šetření, řízené rozhovory). Zde je třeba ocenit zejména závěry 
získané z analýzy mentálních map, které se v dosavadních pracích objevovaly spíše výjimečně. 

Práce má jasně stanovené cíle, výzkumné otázky i pracovní předpoklady. Práce s literaturou je 
kvalitní, a to jak po obsahové (obsahuje přiměřený počet relevantních zdrojů), tak po formální stránce 
(dodržování citační normy a etiky). Metodika práce je propracovaná. Kvalitně je zpracován i závěr 
práce – shrnutí a diskuse hlavních výsledků (vč. úvahy o jejich dalším možném zpřesnění a využití). 
Práce je psána velmi čtivým jazykem. 

Práce má jasnou vnitřní strukturu, člení se do logicky řazených a vnitřně provázaných kapitol, 
obsahuje všechny obvyklé náležitosti. Tabulky, kartogramy a grafy jsou vhodně provázány s textem. 
Technické provedení práce svědčí o autorově erudici a pečlivosti. 

Michal Semian předloženou diplomovou prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti 
a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací rozličných výzkumných metod naplnit 
předem stanovené cíle, zařadit výzkumné téma do širších souvislostí i zformulovat odpovídající 
závěry. Autorovi lze doporučit, aby vybrané výsledky výzkumu publikoval v odborném tisku. 
Diplomovou práci považuji za podnětnou nejen pro výzkumy prováděné v rámci výše uvedených 
disciplín, ale i jako příspěvek k výzkumu potenciálu regionálního rozvoje, sociálního kapitálu, 
cestovního ruchu a rekreace. Práci, kterou autor předložil k obhajobě, považuji za zdařilou „vstupenku“ 
do doktorského studia. 

Diplomovou práci Michala Semiana s potěšením doporučuji k obhajobě. 
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