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Posudek vedoucího diplomové práce

BAXA,  J.  (2008):  Územní  diferenciace  kvality  bydlení  a  lidského  kapitálu  v Libereckém  kraji
na počátku 21.  století.  Diplomová práce.  UK v Praze,  PřF,  KSGRR,  Praha,115 s.

Předmětem   posudku  je   diplomová   práce,   která   vznikala   na   katedře   sociální   geografie
a regionálního  rozvoje  PřF  UK v Praze  od  roku  2006.  Práce je  součástí  širší  mozaiky  studií,
jejichž    ústředním    motivem   je    snaha    autorů    přispět    khlubšímu    poznání    mechanizmů
polarizace  prostoru,  resp.  vymezit  problémová  území  (periferie).  Jan  Baxa  tak  činí  na  bázi
hodnocení    kvality    bydlení    a    lidského    kapitálu    a   jejich    územní    diferenciace    vrámci
Libereckého kraje.

Po   celé   řadě   takřka   „identických"   diplomových   prací,   které   byly   obhájeny   na   KSGRR
v posledních letech a lišily se většinou  pouze výběrem modelové oblasti,  předkládá Jan  Baxa
práci,  kterou  lze  označit  za  průkopnickou.  Po  úspěšné  bakalářské  práci,  v níž  se  věnoval
revitalizaci  bývalého  vojenského  výcvikového  prostoru  Ralsko  (Baxa  2006),  Jan  Baxa  zvolil
obtížnější variantu tvorby diplomové  práce  Oak signifikantní  pro orientačního  běžce) -rozšířil
tematické  zaměření  svých  výzkumů  nejen  z hlediska  regionálního  (LB  kraj),   ale  zejména
z hlediska  tematického  (problematika  geografie  bydlení,   lidského  kapitálu).   Při  zpracování
DP  stál  de  facto  na  začátku  výzkumné  práce  (narozdíl  od  řady  svých  vrstevníků,  kteří  dále
rozpracovávají   BP).    Na   základě   studia    hlavně   zahraniční   literatury   se   potýkal    nejen
steoretickými,   ale   zejména   metodologickými   otázkami   a   každá   další   publikace,   kterou
v průběhu  vlastního  řešení  výzkumu  prostudoval,  byla  pro  Jana  Baxu  podnětem  k úvahám,
revizi  cílů  i  výzkumných  otázek.  Studium  literatury  však  nebylo  pro  Baxu  samoúčelné.  Jeho
současný vhled do problematiky skýtá naději, že ve své výzkumné činnosti bude pokračovat i
v rámci   doktorského  studia.   Nebojí  se   mezinárodního   prostředí,   stále   nalézá   provokující
myšlenky,  k nimž  přistupuje  kriticky,  formuluje  nové  a  nové  otázky  a  trápí  se  nad  výstupy
svojí  dosavadní  práce.  Předložená  diplomová  práce  však  mnoho  podnětů  pro toto  „trápení"
neskýtá.

Diplomová  práce  Jana  Baxy  má  jasnou  vnitřní  strukturu,  člení  se  do  logicky  řazených  (a
vnitřně   provázaných)   kapitol,   obsahuje   všechny   obvyklé   náležitosti.   Relevantní   a   dobře
formulované  cíle,  hypotézy,  závěr,  seznam  pramenů  a  literatury,  tabulek,  grafů,  obrázků  i
příloh ad.  Tabulky,  kartogramy a grafy jsou vhodně provázány s textem.

Jan  Baxa  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.

Jan   Baxa   předložil  z věcného   i  formálního   hlediska   hodnotnou  diplomovou   práci,   kterou
doporučuji k obhajobě.
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