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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: REGIONÁLNÍ IDENTITA OBYVATEL ŠUMAVSKÉHO PODHŮŘÍ: KOMPARACE MĚST 

KLATOVY, SUŠICE A VIMPERK    

Autor práce: Bc. Pavlína Kovárnová  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce Pavlíny Kovárnové má adekvátních 98 s. (bez příloh), z toho 80 s. textu, je psána slohově 

precizovaným a věcným stylem a na odborné úrovni. Z formálního hlediska lze upozornit jen na 

absenci tečky za číslem kapitol 1. řádu, u obr. 8 by bylo vhodnější v legendě uvést místo: „území 

rozšíření německého etnika“ raději „území dominance…“. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle a hypotézy (resp. vstupní otázky a předpoklady) jsou vymezeny na základě prostudované 

literatury, jejíž teoretickou diskusi vnímám jako velmi zdařilou, v samostatné 3. kapitole. Cíle jsou 

formulovány poměrně ambiciózně a evokují komplexnější a širší výzkum regionálně aplikované 

problematiky (k hodnocení jejich realizace viz další body posudku).     

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretickému ukotvení práce se věnuje poměrně rozsáhlá 2. kapitola, v níž autorka prokázala 

schopnost odborné polemiky a konceptuálního myšlení. Cituje zde většinu klíčových publikací a 

dodržuje zásady způsobu geografické citace (otázka citace internetových zdrojů?), což ostatně platí i 

pro celou diplomovou práci.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Výzkum regionální identity zde staví kromě pečlivé heuristiky zejména na kvalitativním šetření 

pomocí vhodně koncipovaných dotazníků - osobních rozhovorů, analýze a hodnocení odpovědí 

devíti respondentů (3 x 3 z každého města a věkové skupiny). Z tohoto pohledu můžeme závěry 

vnímat v podstatě jako značně subjektivní a podmíněné výběrem a názory několika málo jedinců. 
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Jedná se tímto spíše o jakousi sondu, která má potvrdit či vyvrátit autorčiny předpoklady a soudy 

týkající se regionální identity. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka prokázala dobrou znalost regionálních reálií, schopnost hledání kauzalit a vidění 

problematiky v širších časoprostorových souvislostech. V některých případech však mohla za tímto 

účelem volit méně popisnou formu (tj. kapitola 5).   

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Reflexi cílů a výzkumných otázek se věnuje závěr práce. Ve studii nicméně schází, dle mého názoru, 

hlubší a propracovanější syntéza učiněných závěrů. K jejímu koncipování by bylo ovšem nutné použít 

širší vzorek respondentů. Jako vhodné by se jevilo i srovnání vybraných aspektů regionální identity 

sledované oblasti s jinými oblastmi Česka, pro které byly podobné studie již vypracovány. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Jak je patrné z výše uvedených soudů, diplomovou práci Pavlíny Kovárnové lze hodnotit jako dobře 

promyšlenou, precizní a z formální i obsahové stránky kvalitní. Její přidaná hodnota spočívá zejména 

v analýze a vyhodnocení odpovědí z osobních rozhovorů s residenty a jejich inkorporování do 

sledované problematiky. Určité rezervy shledávám v rovině syntézy poznatků a v malém počtu 

respondentů, a tím i zvýšeném riziku přílišné subjektivity.  

 

Otázky k obhajobě 

Jaký počet respondentů byste považovala za dostačující na to, aby mohlo na základě jejich odpovědí 

dojít k určité objektivizaci a zobecnění?  

 

Datum: 15. 5. 2015  

Autor posudku: RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
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