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Předložená    diplomová    práce    má    celkem    74stran    textu,    vpříloze    najdeme
20 fotografií a osnovu  řízeného  rozhovoru.  Přímo do textu je zařazeno 22 tabulek a 6 grafů.
Práce je  podle  mého  názoru vhodně strukturována do  pěti  hlavních  kapitol  (včetně  úvodu  a
závěru),  připojeny jsou  ostatní  náležitosti  (seznam  použité  literatury  a  internetových  zdrojů,
seznam   tabulek,   grafů   a   abstrakt).   K celkovému   členění   práce   nemám   připomínky.   Po
formální  stránce je  práce  kvalitní,  řádně je  citována  literatura,  u  tabulek  a  grafických  příloh
jsou důsledně uváděny prameny. Ani  po stránce jazykové jsem v práci  neshledal zásadnější
nedostatky.

Autor také  dodržel  hlavní  zásady  tvorby  diplomových  prací,  zejména  mám  na  mysli
vytýčení cílů práce a stanovení základních vstupních předpokladů   výzkumu v úvodu práce a
návazně  na to  ověřování jejich  platnosti  a jejich  diskusi v závěru  práce  (autor však  ne zcela
správně mluví o „hypotézách").

Autor   se   ve   své   práci   zabývá   tematikou   polarizace   prostoru,   resp.   výzkumem
periferních   oblastí.   Svou   pozornost   zaměřil   konkrétně   na   11  obcí   tvořících   mikroregion
Třemšín   vjihozápadní   části   Středočeského   kraje,   v okrese   Příbram.   Autor   v práci   plně
zúročil  svou  znalost  území,  které je jeho  současným  bydlištěm,  z práce je  zřetelná  znalost
místní situace a autorova snaha přispět k řešení místních problémů.

Vmetodické    části    autor    diskutuje    vybranou    literaturu,    ze    které    vycházel    při
koncipování teoreticko-metodologického  rámce  práce,  vcelku  zdařile  popisuje vlastní  postup
tvorby  a  osnovy  řízeného  rozhovoru  a  jeho  realizaci  se  starosty  vybraných  obcí.  Dále  se
věnuje vymezení modelového území a jeho stručné charakteristice.  Stěžejní částí práce jsou
kapitoly 3  a 4,  ve  kterých  autor prezentuje vyhodnocení  vlastního  kvalitativního  výzkumu  (tj.
řízených rozhovorů se starosty obcí) a tyto výsledky následně diskutuje.

Závěrem  mohu  konstatovat,  že  autor  prokázal  jak  schopnost  pracovat  se  základní
literaturou  k danému  tématu,  tak  schopnost  vlastním  výzkumem  empiricky  ověřit  vstupní
předpoklady.   K práci   nemám   zásadní   připomínky.   Celkově   předložená   diplomová   práce
splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu,  práci
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