
Oponentní posudek na diplomovou práci Bc. Hany Rybářové 

„Role evropských projektů v rozvoji Jesenicka“ 

 
 
   Diplomová práce, zpracovaná na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK 

v Praze, řeší téma regionálního rozvoje periferní oblasti Jesenicka v kontextu evropských 

projektů v uplynulém období programů česko-polské přeshraniční spolupráce (do roku 2011). 

Práce je viditelně rozdělena na dva tematické bloky: první teoretický, který rozkrývá složitost 

výzkumu pohraničí a periférních regionů,  druhý empirický hodnotící formou případových 

studií několik vybraných projektů česko-polské přeshraniční spolupráce, pouze však na české 

straně. Diplomová práce obsahuje 102 číslovaných stran textu (včetně seznamu literatury). 

Příloha je řešena jako sbírka fotografíí a tabulek, dokumentujících poznatky v rámci 

diplomního úkolů.  

 

   Hned v úvodní kapitole autorka prezentuje cíle své práce. Jasně formuluje hlavní cíl 

„zhodnotit vliv projektů  přeshraniční spolupráce v rozvoji Jesenicka“ a tři dílčí cíle. 

Domnívám se, že ačkoliv autorka zřetelně definovala svůj výzkumný cíl, přesto lze její   

celkové snažení ohodnotit maximálně jako dílčí naplnění tohoto cíle. Nedomnívám se, že 

popis pěti vybraných projektů splňuje beze zbytku zadání i cíl diplomové práce. Předpokládal 

bych daleko exaktnější hodnocení role evropských projektů v zájmovém území Jesenicka, a to 

i včetně map, které mohly být pro tento účel zhotoveny a jež by dokázaly lépe rozkrýt čerpání 

projektů v územní struktuře regionu. Jako možný vzor pro toto řešení uvádím závěrečnou 

zprávu projektu WA-309-06-301, která je veřejně dostupná na webových stránkách 

Ministerstva pro místní rozvoj a na které se podílela katedra geografie PřF UP v Olomouci. 

 

   Namísto toho autorka zeširoka rozebírá teoreticko-metodologická témata, občas bez 

reálného ukotvení a mimo studovaný prostor. Navíc v této části práce lze místy nacházet 

lingvistické a obsahové nesrozumitelnosti, jako například poslední věta v posledním odstavci 

na str. 45: „Pomocí triangulace, kterou je možné v některých částech práce aplikovat, lze 

diskutovanou slabou stránku metodologie kompenzovat, jelikož skutečnost je verifikována 

z více zdrojů a není třeba ji dále ověřovat a rozvádět“. Jsem názoru, že zde došlo 

k předimenzování textu v úvodních kapitolách (kap. 2-5), jakoby autorka zapomněla, že méně 

někdy znamená více. Namísto toho bych očekával sofistikovanější hodnocení role evropských 

projektů v rozvoji zkoumaného periferního regionu – viz výše učiněna poznámka 



 

Závěrečné hodnocení: 

Diplomová práce byla zpracována standardními metodami regionálně geografického 

výzkumu. Práce s literaturou je na dobré úrovni, ovšem její celkový přínos bych s ohledem na 

finální zpracování teoreticko-metodologické části nepřeceňoval. Podstatnější výhrady mám 

k empirické části, která měla být nosnou z hlediska stanovených cílů. Jelikož její zpracování 

je opřeno na úzkém výběru projektů (formou case study a částečné empirii) a chybí zde hlubší 

analýza role evropských projektů v regionálním rozvoji, považuji tuto část práce maximálně 

za průměrnou. Jak již bylo uvedeno, postrádám exaktnost v geografickém hodnocení 

evropských projektů, např. mapy, objektivizaci hodnocení.   

Celkově hodnotím diplomovou práci Bc. Hany Rybářové jako poměrně průměrně zvládnuté 

dílo, splňující požadavky na diplomové práce v příslušném oboru, a doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Olomouci, 15. 9. 2012  

 

Zdeněk Szczyrba, oponent 

 

 

 

 

 


