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Posudek vedoucího diplomové práce
KULHÁNEK, M. (2010): Regionální identita obyvatel Ostrovska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF,
KSGRR, Praha, 91 s. + přílohy.
Předmětem posudku je diplomová práce, která vznikala na katedře sociální geografie a regionálního
rozvoje PřF UK v Praze od roku 2007. Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním
motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu poznání mechanizmů formování a reprodukce regionální
identity obyvatelstva. Autor navazuje zejm. na práce Štětinové (2006), Hejnové (2007), Skály (2007),
Osoby (2008) ad. a od počátku její tvorby byla chápána jako studie, která zaplní dosud „bílé místo“ ve
výzkumech identit v českém dosídleném pohraničí. Martin Kulhánek se v předložené práci zabývá
regionální identitou obyvatel na Karlovarsku, resp. v ORP Ostrov. Práce má geografický charakter a
odpovídá úrovni magisterského studia.
Teoreticko-metodologické rámce výzkumu vycházejí z autorovy znalosti relevantní literatury, a to
obsahem i formou (přiměřený počet zdrojů, dodržování citační normy a etiky). Z hlediska aktuálnosti
použité literatury je patrné, že (a) fáze heuristiky, resp. rešerše a diskuze literatury proběhla opravdu
na počátku výzkumu a (b) cílem práce nebyl explicitní rozbor teoreticko-metodologických východisek
studia regionálních identit, jako spíše jejich využití pro tvorbu práce s komparativním „nábojem“.
Stěžejní část práce pak tvoří analýza jednak potenciálu zájmové oblasti pro utváření regionální
identity, jednak její územní diferenciace v oblasti, která se v posledním půlstoletí radikálně změnila.
Autor se pokouší odhalit a interpretovat klíčové změny podmínek pro formování regionální identity a
analyzovat vědomí sounáležitosti obyvatel s územím, ve kterém žijí. Geografická analýza zájmového
území je z hlediska zaměření práce provedena zdařile, místy je velmi podrobná (je patrné, že autor
velmi dobře zná území z autopsie; některé pasáže mají výrazně popisný charakter). Touto analýzou si
však Martin Kulhánek vytvořil dobrý „odrazový můstek“ k následnému hodnocení, interpretaci a
pochopení výsledků vlastního terénního šetření (v poslední části práce). Analýzu subjektivního
vnímání regionální identity obyvateli zájmové oblasti lze považovat za nejpřínosnější část práce.
V průběhu diskuze u obhajoby by se autor mohl vrátit k diskuzi dosažených výsledků (porovnat je
např. s výsledky studií, kterými se při výzkumu inspiroval) a posoudit obecné a specifické rysy
formování a reprodukce územních identit v českém dosídleném pohraničí.
Práce má jasně definovány cíle, výzkumné otázky i předpoklady. Metodika práce je zpracována na
odpovídající úrovni; kombinaci metod extenzivního a intenzivního výzkumu považuji za vhodnou a
přínosnou. Závěr práce dokládá, že se autorovi na základě vývojového, řádovostního i strukturálního
hodnocení podařilo vytčené cíle naplnit. 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. (Graf v příloze č. 5 je konstruován chybně, měl být
sloupcový, hodnoty měly být relativizovány.) Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.
Martin Kulhánek 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 pak doporučuji, aby zejména výstupy vlastních hodnocení publikoval v odborném
tisku. Martin Kulhánek diplomovou prací poskytuje zdařilý podklad pro následný rozbor, interpretaci a
komparaci regionálních identit, které jsou předmětem řešení grantového projektu GAČR na našem
pracovišti. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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