
Posudek na bakalářskou práci Veroniky SENKÝŘOVÉ
„Ekologické dopady hypermarketů v ČR"

PřF UK v Praze, katedra sociální geografie aregionálního rozvoj e

Bakalářská práce Veroniky Šenkýřové si klade za cíl přiblížit aktuální problematiku
nekoordinované výstavby hypermarketů a jej ich negativních dopadů na životní prostředí.
V úvodu práce autorka předkládá základní výzkumné otázky, na které se snaží v práci
odpovědět. V úvodních kapitolách jsou diskutovány dostupné zdroje, vývoj počtu
hypermarketů v ČR a jejich regionální distribuce a také problémy nejčastěji spojované
s výstavbou hypermarketů. V další kapitole autorka také uvádí některé případové studie, kdy
došlo ke konfliktům při výstavbě hypermarketů. Stručně jsou zmíněny také možnosti, jak
může široká veřejnost ovlivňovat výstavbu hypermarketů, popř. jaké existuj í iniciativy
v „boji" proti těmto velkoplošným prodejnám.

Pátá kapitola se již zabývá výsledky vlastního šetření prováděného na skupině respondentů ve
věku 20 až 30 let, které autorka dělí na geografy a negeografy, přičemž předpokládá, Že
studenti a absolventi z řad geografů budou mít o této problematice větší znalosti a budou
zaujímat odlišné (více angažované) postoje v porovnání s ostatními respondenty. Autorka
dochází k některým zajímavým výsledkům, nicméně je zjevné, že vzdělání v oboru geografie
postoje k velkoplošný prodejnám u respondentů nijak zásadně neovlivňuje. V závěru práce
pak autorka vymezuje určité typy postojů k problematice hypermarketů a konstatuje, Že o
negativních dopadech jejich výstavby má dotazovaný vzorek populace široké povědomí a
dobré informace.

Moje výhrady nutně směřují na formální a jazykovou stránku práce. V seznamu obrázků je
zvykem uvádět i strany, na kterých dané obrázky nalezneme. Samozřejmostí by měly být také
mezery za tečkou, popř. pomlčkou (nejedná-li se o spojovník). Pokud se autorka snaží
vyjadřovat delšími souvětími, je nutné oddělovat hlavní a vedlejší věty čárkami. Po stránce

pravopisu mi u vysokoškolačky vadí neznalost tvaru „dvěma, oběma" pro sedmý pád, stejně
tak se děsím toho, Že obyvatelé nic „nevzmohou" (viz. s. 43). Závažnějším problémem jsou

pak ale citace literatury, kdy autorka projevuje neznalost geografických periodik, nebo spíše
neschopnost správně identifikovat jej ich název. Jedná se tedy o j4cÍcz  C/#i.ver5'i.rcz/7.f
Pcz/czckz.cz#c7G  O/om#cG#sz.s,  GGogrc7p#z.ccr, časopis „Geograpliica" neexistuje. Upozorňuj i také
na nutnost kontrolovat po sobě i seznam literatury, jelikož textový editor má při nastavení na
češtinu ve zvyku opravovat anglická slova na česká (stres místo stores, detail místo retail
apod.). V neposlední řadě považuji za nešt'astný název celé práce, jelikož ta se o ekologických
dopadech výstavby hypermarketů sice zmiňuje, ale celkově řeší spíše postoje a reakce
veřejnosti, popř. jiné aspekty.

Předložená bakalářská práce  se však zabývá zajímavou problematikou  a obsahově  odpovídá
požadavkům  kladeným  na  obdobný  typ  prací.  Navzdory  výše  uvedeným  poznámkám  a
připomínkám  tedy  doporučuji  tuto  bakalářskou  práci  k obhajobě  a  navrhuji  hodnocení
známkou 2-3 .
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