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Komentář

Práce je po formální stránce poměrně zdařilá. Obsahuje jen málo překlepů a gramatických chyb.
Proto pravděpodobně největším nedostatkem je chybějící seznam obrázků a tabulek, který by při
velkém množství obrázků a map ulehčil orientaci v práci. Za formální chyby lze považovat i chyby v
kartografickém zpracování některých map, které snižují jejich čitelnost, např. s. 22, nebo případně
zavádějící popis indexu změny, s. 26.

Práce je psaná poměrně stručným, avšak nepříliš čtivým jazykem. Snížené hodnocení stylistické
úpravy je zvoleno především kvůli špatnému provázání jednotlivých částí práce, kdy např. součástí
úvodu je parciální situační analýza zájmového území. Text obsahuje nekriticky hodnocená,
subjektivní a v literatuře či datech nepodložená tvrzení, kdy s mnohými sdělenými informacemi se
dále v textu nepracuje. Např. nevím, k čemu je pro práci důležitá informace, že ve Staré Pace bylo
v roce 2012 opraveno nádraží, a jak se tato modernizace promítla do nezaměstnanosti v obci (s. 6),
co chápe autor pod pojmem těžší přírodní podmínky (s. 7), či zda podle autora je Turnovsko (a Český
ráj) a Semilsko silně průmyslovou oblastí (s. 7 „Silně průmyslová oblast končí až za hranicemi kraje
[Libereckého] na Královéhradecku.“). Větší pozornost by měl autor věnovat také používané
terminologii (její diskusi a definici) i používanému regionálnímu názvosloví (autor např. používá
Liberecký kraj a Liberecko jako synonymum, ale v některých pasážích chápe Liberecko jen jako
město Liberec a jeho zázemí).

Citační forma práce je kvalitní a konstantní. Dvojí hodnocení citační úrovně viz Práce s literaturou

Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy

Autor definuje cíle své práce nejprve na s. 6 a posléze též na s. 8, kde formuluje též 3 hypotézy.
Hlavní cíl je definován v obou případech podobně. V dílčích cílech se však práce neshoduje (též jako
nevhodné se jeví označení „alternativní cíl“ s. 6). Formulování cílů, ale především hypotéz by
zasloužilo větší preciznost a vytříbení myšlenek, tak aby bylo na první pohled jasné, co je předmětem
práce, jaké jsou její předpoklady a na jakém základě jsou tyto předpoklady formulovány. Např.
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v hypotéze 1 autor hovoří o stabilitě prostorového vzorce. O jaký prostorový vzorec jde, však není
zcela jasné. Navíc součástí hypotézy je předpoklad, že po roce 1989 bude největší dynamika změn
(změn ve stabilitě? v prostorovém vzorci? dynamicky se stabilizující?). Navíc, s přihlédnutím k
metodologii práce, kdy práce hodnotí pouze data ze Sčítání 1980, 1991, 2001 a 2011, je ono „po
roce 1989“ chápáno jako: oproti situaci před rokem 1989, nebo těsně po roce 1989 v porovnání se
situací v novém tisíciletí? Autor též ve svých cílech a hypotézách operuje s pojmy (vč. koncepce
měřítka), které nejsou jednoznačně definovány, diskutovány a ukotveny ani v následujícím textu, což
rovněž snižuje porozumění textu.

Práce s literaturou

Před hodnocením této části je potřeba vznést otázku na autora, zda obsáhl skutečně veškerou
citovanou literaturu (především v kapitole 2.1), nebo zda se v některých případech jedná o
nedostatečné citování použitých zdrojů, kdy správně by mělo být např. (Christaller 1933, cit. in.
Blažek, Uhlíř 2011, nebo Wallerstein 1979, cit. in. Hampl 2002).

Pokud autor obsáhl všechnu v práci citovanou literaturu, pak se jedná o skutečně úctyhodnou práci
a relativně zdařilý pokus o diskusi s literaturou. Bohužel na základě formy textu a stylistického
rozdílu mezi jednotlivými podkapitolami působí práce spíše jako výpisky z jedné knihy (několika málo
odborných článků), či z přednášek doc. Blažka. V takovémto případě navíc mnohdy příliš
zjednodušených a zavádějících.

Práci by prospěl kritický výběr informací a literatury důležité pro výzkum představený v analytické
části, její důkladnější diskuse a na jejím základě definování základních pojmů (např. periferie). To by
umožnilo autorovi lepší definování metodiky a interpretaci výsledků a čtenáři pochopení autorových
myšlenkových pochodů. Místo toho se autor zaměřuje na široké představení teorií regionálního
rozvoje a Hamplovi teorie diferenciace a v dalším textu již spíše podává výčet různých parciálních
výzkumů periferií, na místo diskuse termínu samotného a jeho uchopení. Též velice krátké
upozornění, že je potřeba býti si vědom vlivu globální úrovně, není v textu dostatečně diskutováno a
v analytické části se nepromítá.

Některé výroky a tvrzení by si zasloužily lepší vysvětlení, nebo alespoň citaci. Např. jak z posledního
řádku tabulky 1 vyplývá Gaussovo normální rozložení (s. 11, 13)? Jak [nivelizační] snahy
komunistického režimu vedly ke zhroucení politických poměrů (s. 14)? atp.

Metodika práce

Metodika práce odkazuje na výzkum Musila a Müllera (2008). Autor oproti tomuto výzkumu uvádí
dvě „vylepšení“: využití dat za obce a možnost vymezení nejen periferií, ale též jádra. Naopak jako
nedostatek metodologie autor uvádí omezený výběr ukazatelů na sociální a demografické (v textu
později též sociální a ekonomické). Všechny body metodologie by si zasloužily hlubší diskusi, proč se
autor rozhodl použít právě tento způsob. Počínaje obecní úrovní, Musil a Müller ve svém textu
diskutují, proč se rozhodli právě pro generelové jednotky a ne ORP, či obce. Autorův argument o
dostupnosti dat bez reflexe výše zmíněného je tak nedostatečný. Stejně uchopení jádra a periferie
jako čistě antagonistických pojmů je bez širšího ukotvení v literatuře zavádějící. Podobně výběr
ukazatelů založený na základě toho, zda daný ukazatel byl použit v některé předchozí studii, je



3

nedostatečně odůvodněný a vede i k nevyváženosti jednotlivých skupin ukazatelů (s. 20)., kdy např.
tzv. demografické ukazatele jsou si svou konstrukcí velice podobné a de facto tak násobí hodnotu
jedné charakteristiky. Diskuse toho, proč právě který ukazatel byl zařazen do analýzy a jaké jsou
limity jeho vypovídací hodnoty, bohužel chybí. Ponechme stranou, že naprostá většina ukazatelů je
svým charakterem socioekonomická, oproti autorovu neustálému zdůrazňování zaměření se pouze
na sociální a demografickou složku území. Otázkou je též hodnocení vysoké zaměstnanosti
v primárním ekonomickém sektoru jako charakteristického znaku jádra – jedná se zde o překlep,
nebo tak autor skutečně ve své analýze s daty pracoval? Pokud ano, pak proč? Větší diskusi by si
zasloužilo také rozhodnutí pro využití variačních řad pro analýzu namísto jiných statistických metod.
I když je mi jasné, že autor je v bakalářském programu a pravděpodobně ještě neabsolvoval předmět
Statistická analýza dat (I a II).

Analytická část práce

Analytická část se dělí do dvou částí. V první autor představuje pozici regionu NUTS II ve Střední
Evropě a v Česku. Ve druhé části se na základě analýzy dat ze Sčítání zabývá hodnocením prostorové
diferenciace obcí v regionu podle zvolených ukazatelů.

První část je praktickou ukázkou, jak je obtížné hodnotit postavení nepřirozených celků nad rámec
popisu dostupných statistických ukazatelů (podobně představení zájmového území v úvodu práce).
Otázkou pro autora je, proč se rozhodl pro hodnocení území právě na základě prezentovaných
ukazatelů? A jak jsou důležité pro hodnocení jeho vlastního výzkumu? Jakou přeshraniční kooperaci
regionů NUTS II má autor v textu na mysli? Uvědomil si autor při hodnocení, že Německo bylo
„Železnou oponou“ rozděleno na západní a východní část?

Druhá část je poměrně zdařilá, i když hodnotící texty jsou velmi stručné a převážně popisného
charakteru. I v této části se projevuje absence celkové soudržnosti textu, kdy by bylo vhodné pokusit
se o vysvětlování zjištěné reality v souvislostech pomocí předchozích částí představující zájmové
území a důkladnější diskusí zvolených ukazatelů.

Závěry práce

Závěr práce je možná nejsilnější částí práce. Vlastně teprve až v závěru se některé předchozí části
práce integrují a autor také vysvětluje některé nejasnosti, které z předchozího textu nebylo možné
pochopit (např. diskuze rozdílů mezi vlastním výzkumem a tím představeným v Musil a Müller,
2008). Přesto některé nejasnosti zůstávají neobjasněné, např. jaký prostorový vzorec se stabilizuje,
či co autor chápe pod pojmem sociálně prostorové jádro. Autor v závěru potvrzuje všechny tři své
hypotézy, při vědomí limitů svého výzkumu. Na základě výsledků šetření je škoda, že autor do své
práce neobsáhnul literaturu zabývající se metropolitními areály (viz hypotéza 3).

Celkové zhodnocení práce

Z posuzované práce mám velmi rozporuplné pocity. Na jedné straně vidím v práci jistý potenciál
autora, který ve mne vzbuzuje potřebu větší kritičnosti v posudku. Na druhé straně však text
postrádá jednoznačnou linii vyprávění a zacílení, kritičnost a preciznost ve všech jeho dílčích částech
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(výběr tématu, výběr a diskuse literatury, popis zájmového území, zvolená metodika a její diskuse,
hodnocení a analýza i závěr). Práce tedy působí dojmem psaní na poslední chvíli, popř. dojmem
ztráty autora v komplexnosti zvoleného tématu a zdánlivé přemíry potřebných informací. Na jedné
straně práce podává popis širokého spektra nepodstatných informací a naopak vágně a
nedostatečně rozebírá věci podstatné. To vede vzhledem ke zvolenému rozsahu práce
k nedostatečné integraci a provázání celého textu.

I přes uvedené dílčí nedostatky se domnívám se, že práce splňuje požadavky kladené na BP a
doporučuji ji k obhajobě.

Otázky k obhajobě

Otázky jsou formulovány již v průběhu jednotlivých částí, proto zde budu formulovat již jen jednu:

Autor v metodologii upozorňuje, že v roce 1980 nebyla dostupná data za rodáky a nezaměstnanost,
a proto do hodnocení nevstupují. Kdyby tato data dostupná byla, zahrnul by je autor do své analýzy?
Pokud ano, domnívá se autor, že by tato data byla relevantní? Jak by se v datech a výsledcích
projevila zaměstnanostní politika komunistického režimu? Jak by se (resp. jak se) v analýze projevilo
poválečné dosídlení „pohraničí“?

Datum: 4. 6. 2015

Autor posudku: Michal Semian

Podpis:


