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 Diplomová práce Ondřeje Kohla tematicky navazuje na jeho zdařilou, šířeji 
zaměřenou BP z roku 2008. Ta se zabývala analýzou vybraných trendů populačního vývoje 
USA po roce 1980 a jejich regionální diferenciace (vývojem etnické a rasové struktury 
populace USA a populačním vývojem sídelních aglomerací). Téma své DP si zvolil rovněž 
sám a požádal mne pak o její vedení. Je zde nutné uvést, že se O. Kohl geografií USA 
zabývá již od středoškolských studií a jeho znalosti jsou v tomto ohledu nadstandardní. Jsou 
získané dlouhodobou četbou literatury, takže při interpretaci výsledků analýzy v DP vychází 
ze sumy svých znalostí geografické reality USA, což ovšem vedlo k poněkud „esejistické“ 
formě jeho DP. Oceňuji též, že svou DP napsal v angličtině, což je spíše výjimečné. Kvalitu 
jeho angličtiny nehodnotím. Text obsahuje 12 tab., 35 grafů, 12 map a 2 přílohy. Dílem jsou 
převzaty z oficiálních pramenů US statistické služby, dílem je zpracoval sám.  
 Téma své DP ve srovnání s BP zúžil, tj. zabývá se dvaceti počtem obyvatel nejrychleji 
rostoucími tzv. metropolitními statistickými oblastmi (angl. zkr. MSA). Označuje je termínem 
„metro“, což je v US angličtině neformálním krátkým označením MSA, v anglickém textu 
použitelným. 
 Za hlavní cíle DP si určil na základě heuristiky a analýzy vybraných faktorů 
(převzatých z relevantní literatury) vypracovat vývojovou typologii těchto MSA, tj. určit, které 
faktory byly rozhodující v jejich populačním vývoji (hlavními se jevily migrace). Nadstavbou 
bylo sledování vlivu hypotéční krize (bubliny) jako jedné z hlavních příčin zvýšení vnitřní 
migrace v USA. Právě metropolitní oblasti a vůbec oblasti urbanizované, se vyznačují 
vysokým podílem rodinných domů. Ty jsou ostatně hlavním objektem bydlení obyvatel v USA 
(v MSA nad 250 tis. obyv. žije asi 80 % obyv. USA). Tzv. housing bubble byla prvotním a 
logickým impulsem její rychlé změny v krizi finanční, ekonomickou, nyní tzv. dluhovou 
přecházející v euroatlantickém prostoru opět v recesi.  
 O. Kohl nevyužil při analýze příčin a verifikace „typologické diferenciace“ sledovaných 
MSA sofistikovanější matematicko-statistické metody, jež by mohly napomoci přesnějšímu 
zdůvodnění sledovaných procesů a změn, což může být považováno za nedostatek jeho 
práce. Nutno však vzít v úvahu, že se zde jedná o řádově značně vyšší a větší soubory 
demografických, ekonomických a územních dat a k tomu o sídelní systém na území velikosti 
Evropy. Aplikovanou simplifikovanou metodikou mohl na úrovni magisterské práce aspoň 
nějak se s touto mega-databází popasovat – a zjištěné výsledky pak s využitím výše 
zmíněné informovanosti interpretovat: o tom konečně svědčí i zdařilý závěr DP (s. 86–91).  
 „Závěr“ a navazující mapa č. 12 doložily výraznou regionální diferenciaci území USA 
na typologicky stejnorodý Západ (Horská a Pacifická SEO) a typologicky pestrý Východ. Zde 
autor mohl doplnit mapu hranicemi tzv. Státních ekonomických oblastí (angl. zkr. SEA) a 
využít tabulky vývoje jejich podílu na produkci HDP a jejich obyvatelstva celých USA. Navíc 
tab. č. 2 je možné doložit, že 16 z 20 nejrychleji populačně rostoucích MSA se nachází na 
Jihu USA. Dodávám, že pokud sledujeme prvních 50 těchto MSA, tak např. žádnou 
nenajdeme v SEO Střední Severovýchod (oblast Velkých jezer). Jih a Jihozápad (v užším 
smyslu tzv. Sunbelt) tudíž předstihly původní rozvojové jádro Unie, tzv. Heartland. Ze SEO 
v první padesátce byla pouze jedna SEO údaje z r. 2006).  
 Pokud jde o nedostatky této DP, je třeba poukázat zejména na tyto (kromě výše již 
uvedených): 
1. Absenci kapitoly pojednávající jev zvaný „housing bubble“, aspoň obecně charakterizující 
příčiny vzniku hypotéční krize, avšak i navazujících krizí, tj. zabývající se jejich širšími 
příčinnými souvislostmi a pak důsledky pro populační vývoj sledovaných MSA a celkově 
populace USA v jejich regionální diferenciaci. 



2. Podcenění diskuse s literaturou (1,5 str.) a příliš velkou závislostí na internetových 
zdrojích (článcích).  
3. Úroveň poznámkového aparátu.  

 
Závěrem přesto konstatuji, že svou diplomovou prací Ondřej Kohl prokázal schopnost 

vyhledat, shromáždit, upravit a zpracovat tématu DP relevantní databázi informací, 
analyzovat je vybranými jednoduššími ukazateli a zejména schopnost jejich interpretace 
založené na jeho nadstandardních znalostech socioekonomické geografie Severní Ameriky. 
Diplomová práce O. Kohla po mém soudu splňuje požadavky, které jsou na DP na naší 
katedře kladeny. Jeho práci doporučuji proto přijmout k obhajobě.  
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