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Hana Bednářová se v předkládané diplomové práci zabývá tématem vymezení 

venkova. Práce o celkovém rozsahu 130 stran je jasně strukturována. Přestože se v textu 

vyskytují drobné překlepy, na s. 21 používané anglické výrazy lze nahradit českými 

ekvivalenty (např. „land-use“ lze přeložit jako „využití ploch“) či je třeba se vyvarovat 

používání slovního spojení „u nás“ pro označení území, jímž se zabývám, namísto jasného 

pojmenování (např. Česko, Česká republika), nemám k formální stránce práce vážnějších 

výhrad. 

Po obsahové stránce lze práci považovat za odpovídající nárokům kladeným 

na diplomové práce. Přestože již byla problematice vymezení venkova v odborné literatuře 

věnována určitá pozornost, lze zvolené téma považovat za stále aktuální. V úvodu je 

zdůvodněn výběr tématu a jasně stanoveny cíle práce, představena její struktura. Snahou 

autorky je na základě studia literatury definovat soubor kvantitativních ukazatelů, na jejichž 

základě potom dochází k vlastnímu návrhu vymezení venkova, resp. venkovského prostoru. 

Na jedné straně rozumím tomu, že se autorka ve své práci snaží diskutovat co nejširší soubor 

přístupů a ukazatelů využitelných k vymezení venkova, na druhou stranu někdy až přílišná 

snaha o podání jejich co nejúplnějšího výčtu vede ke zkratkovitosti textu, slabší vzájemné 

provázanosti některých kapitol, jejich nevyváženosti a někdy až nadbytečnosti. V práci se též 

vyskytují nepřesná konstatování (např. na s. 31 je v kapitole věnované historickým mezníkům 

ve vývoji venkova odsun českých Němců po druhé světové válce charakterizován jako první 

významný zásah do venkovského území, přestože se jistě nejedná o jediný důležitý předěl 

v minulém vývoji venkova) a chybná označení (např. na s. 77 je soubor ukazatelů land-use 

index, TRZ, TRF a velikost části obce pojmenován jako přírodní podmínky). Domnívám se 

však, že některé z uvedených nedostatků práce mohou být částečně dány určitou publikační 

nezkušeností autorky. 

I přes výše uvedené výhrady se však domnívám, že Hana Bednářová postupovala 

při zpracování diplomové práce svědomitě. Práci proto doporučuji k obhajobě. Závěrem 

prosím o reakci na následující otázky: 



1) V závěru své práce docházíte spíše než k jasnému vymezení venkova k typologii území 

Česka podle zjištěné míry rurality na úrovni obcí s rozšířenou působností (obr. 34 na s. 103). 

V čem spatřujete hlavní přínos Vámi vytvořené typologie? 

2) Na s. 85 uvádíte kritéria pro zařazení jednotlivých ORP do příslušných skupin regionů 

podle míry jejich rurality. Můžete blíže objasnit v čem je Vámi uváděné rozdělení vhodnější 

oproti v textu zmiňovaným metodikám OECD a Terplanu? 

3) V závěru práce uvádíte, že každá metoda má své pro a proti. Můžete blíže objasnit jaké 

jsou výhody a nevýhody vymezení venkovského prostoru na základě prostého počtu obyvatel 

a hustoty zalidnění, tedy ukazatelů k nimž se v závěru přikláníte, ve srovnání s postupem 

použitým v diplomové práci? 

 

V Praze 16. 9. 2010      RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 


