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Hodnocení

Formulace cílů přesná a konkrétní částečně nejasná nejasná nebo nekonkrétní
Úvodem posudku je třeba uvést, že je hodnocena opravená verze původní práce a tedy je možné 
mimo jiné posoudit, zda autorka připomínky k původní práci akceptovala a využila při tvorbě 
nové verze diplomové práce
Hlavní cíl práce je formulován odstavcem na str. 10, kde jsou uvedeny okruhy výzkumu. 
Vymezení okruhů je srozumitelné, jen je třeba upozornit, že cílem není samotný výzkum, ale 
zodpovězení výzkumných otázek. Přehlednější je uvedení dílčích cílů (resp. metodických 
kroků) výčtem na straně 11 a 12. Formulce na str. 12 by mohla být přesnější – odpovědi na 
uvedené otázky nezíská autorka přímo od respondentů. Celkově však jsou cíle práce 
formulovány přehledněji a srozumitelněji než v předchozí verzi práce.
Náročnost cílů vysoká průměrná nízká
Vzhledem k tomu, že práce vznikla v návaznosti na případové studie řešené v rámci 
výzkumného projektu patrně velmi podobným metodickým postupem, a vzhledem k počtu 
oslovených respondentů, považuji cíle práce za průměrně náročné.
Splnění cílů výborné  velmi dobré dobré nevyhovující
Při hodnocení vycházím z cílů definovaných na str. 10–12. Posouzení regionální identity 
obyvatel a rekreantů v modelovém území bylo provedeno, stejně jako zjištění povědomí 
sounáležitosti k území. Identita regionu byla posuzována na základě propagačních materiálů a 
názorů respondentů v regionu a šetření provedené mezi místními aktéry. Předložená aktuální 
verze práce má výrazně lepší vazbu mezi cíli práce a výsledky.
Práce s literaturou výborná až velmi dobrá dobrá nevyhovující
Autorka využila v teoretické části především domácí odborné zdroje. Rozbor literatury je 
podstatně lépe zpracován, než v předchozí verzi a tvoří tak v posuzované práci důležitý 
teoretický základ. Bylo by žádoucí s citovanými pracemi podrobněji konfrontovat zjištěné 
výsledky. Autorka se zaměřila pouze na diskusi s výsledky tematického projektu, na který 
diplomová práce navazuje.
Metodická úroveň výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
Práce používá standardních metodických postupů (dotazníkové šetření, rozbor propagačních 
materiálů) na základní úrovni. Postrádám hlubší analytické zpracování (objektivizace kritérií 
hodnocení propagačních materiálů, použití kontingenčních tabulek apod.). 
Autorka si uvědomuje, že je částečně problematické použití dotazníku konstruovaného pro 
rekreanty i pro trvale bydlící. Některé otázky pak postrádají původní smysl a především je třeba 
vždy odděleně zpracovat odpovědi trvale bydlících a rekreantů. Po oddělení obou skupin 
(v hodnocení nyní provedeno u většiny otázek) však může být problematická vypovídací 
hodnota (jednotky obyvatel/ rekreantů v některých sídlech), podle autorky bylo získáno celkem 
pouze 23 vyplněných dotazníků od rekreantů. Ovšem vzhledem k celkovému počtu obyvatel a 
rekreantů modelového území lze vzorek považovat za reprezentativní.
Obsahová úroveň výborná  velmi dobrá dobrá nevyhovující
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Práce má logickou strukturu, obvyklou pro odborné práce. Oproti původní verzi se obsahová 
kvalita práce podstatně zlepšila.
Autorka se snaží vysvětlit i poněkud překvapivé závěry např., že se velká část rekreantů cítí být 
místními obyvateli a chce se přistěhovat natrvalo. Zde by bylo vhodné diskutovat závěry 
v kontextu s dalšími charakteristikami respondentů (věk, životní dráha). Hodnocení 
propagačních materiálů je provedeno pouze subjektivně a přináší jen doplňující informace 
o identitě regionu. Osobně bych doporučoval též zkoumat vnější pohled na region Borsko nebo 
jeho vztah ke krajinnému symbolu – hradu Přimda.
Formální úroveň výborná  velmi dobrá dobrá nevyhovující
Práce splňuje základní požadavky na formální úpravu diplomových prací. Většina formálních 
chyb byla oproti původní verzi odstraněna.
Otázky do diskuse Je možné považovat 23 vyplněných dotazníků od rekreantů za 

dostačující ke komparaci s druhou skupinou respondentů?
Je Přimda jako vizuálně exponovaná kulturní památka součástí Borska? 
Cítí obyvatelé Přimdy sounáležitost s Borem nebo s Českým lesem
nebo s Tachovem?

Celkové hodnocení
Autorka práci podstatně přepracovala podle připomínek k původní verzi.

Práci k obhajobě doporučuji nedoporučuji
Návrh celkového hodnocení výborně velmi dobře dobře
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