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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.) 

Posuzovaná diplomová práce vznikala na KSGRR PřF UK v Praze od podzimu roku 2013. Práce je 
součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu poznání 
procesu formování regionů a územních identit, a to zejména v oblastech lišících se (dis)kontinuitou 
vývoje. 

Předložená diplomová práce má z hlediska formálního zpracování standardní – velmi dobrou – 
úroveň. Autorka práci člení do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru, zařazuje veškeré další 
náležitosti (abstrakty, seznamy obrázků, tabulek, grafů, příloh). Jednotlivé kapitoly mají logickou 
gradaci, mohly však být více vzájemně provázány (myšleno explicitně provázány). 

Také stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Místy se sice vyskytují "neobratné" 
formulace, ale celkově lze konstatovat, že práce je psána čtivým a srozumitelným českým jazykem 
(prohřešky proti pravopisu jsem nenalezl). 

Autorka v textu často používá přímé citace z odborné literatury. Při pozorném čtení práce však 
čtenář pochopí, proč tak činí. Text nemá charakter kompilace a přímé citace považuji z hlediska 
vyjádření podstaty problémů za vhodně zvolené i vhodně do textu zařazené. Po pozorném 
prostudování Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce, v němž se uvádí, že existuje 
10 podobných dokumentů a míra podobnosti přesahuje 5 %, musím konstatovat, že autorka se 
nedopustila ničeho nekalého. Text diplomové práce není plagiátem. Autorka dodržela pravidla 
tvorby odborného textu a nedostala se do rozporu s etickým kodexem vědecké práce. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Téma práce je z hlediska dosavadního výzkumu v oblasti nové regionální geografie a regionálního 
rozvoje aktuální a inovativní. 

Vytčený hlavní cíl a 3 dílčí cíle, jakož i výzkumné otázky a předpoklady odpovídají úrovni diplomové 
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práce, vycházejí z kvalitního rozboru literatury a z hlediska výzkumu územních identit jsou 
relevantní. 

Škoda, že autorka vstupní předpoklady výzkumu více neprovázala s předcházející diskuzí literatury. 

 

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

Autorka pracuje s rozsáhlým souborem převážně českých odborných textů. Zdařile formuluje vlastní 
myšlenky, přesto se domnívám, že kritičtější přístup k myšlenkám jiných autorů by práci prospěl. 

 

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

Pavlína Kovárnová ve svém výzkumu využila – vedle standardních metod rešerše, diskuze – zejména 
potenciál metod kvalitativní povahy. 

Volbu řízených rozhovorů považuji za velmi vhodnou. Autorce následně umožňuje podat plastický 
popis rozdílů nejen mezi 3 odlišnými lokalitami, ale i názory zástupců tří generací rezidentů. I přesto, 
že de facto jde spíše o "sondu" než o rozsáhlé šetření, vzorek 9 respondentů považuji za dostatečný.  

Výsledky výzkumu nelze považovat za reprezentativní, přesto jsou cenné. 

Kriticky je však třeba poznamenat, že kapitola 5 (ve které se autorka zabývá hodnocením potenciálu 
pro formování regionální identity) má výrazně popisný charakter. 

 

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

Nehodnotím-li výše kritizovanou kapitolu 5, pak vlastní empirický výzkum (realizace a vyhodnocení 
provedených řízených rozhovorů) považuji za velmi zdařilý. Autorce se podařilo z rozsáhlých 
výpovědí respondentů získat informace potřebné k ověření vstupních předpokladů i zodpovězení 
výzkumných otázek. Analytická část je velmi dobře strukturovaná a jednotlivé části textu jsou zdařile 
vnitřně provázané. 

 

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

Více než pětistránkový závěr obsahuje vše, co má závěr diplomové práce obsahovat. Autorka se 
v něm vrací k výzvám, které stály na počátku výzkumu, zodpovídá výzkumné otázky, vyjadřuje se 
k potvrzení/vyvrácení předpokladů, prezentuje výsledky provedených hodnocení. 

Diskuze dosažených výsledků však mohla být zasazena do obecných rámců výzkumu územních 
identit a příhraničních periferií (viz kap. 2). 

Škoda, že autorka v závěru nevěnovala větší pozornost také diskuzi metodologických a metodických 
omezení provedeného výzkumu a že se nepokusila formulovat směry dalších možných výzkumů. 
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Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Pavlína Kovárnová předloženou diplomovou prací prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti 
a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací rozličných výzkumných metod naplnit 
předem stanovené cíle, zařadit výzkumné téma do širších souvislostí i zformulovat odpovídající 
závěry. 

Dosažené výsledky výzkumu jsou podnětné a z hlediska výzkumů územních identit je předložená 
práce přínosná, a to i přesto, že autorka (se znalostí relevantní literatury) sama explicitně neuvádí 
v čem. 

 

Otázky k obhajobě 

1) V čem spatřujete přínos diplomové práce z hlediska dosavadních výzkumů územních identit a 
příhraničních periferií? 

2) Jaký význam může hrát z hlediska rozdílů postojů respondentů a formování vztahu sounáležitosti s 
územím jejich příslušnost jednak k odlišným územněsprávním celkům, jednak k Euroregionu 
Šumava? 

3) Lze výsledky Vašeho výzkumu zobecnit? 

4) Pokuste se formulovat doporučení k možnému dalšímu směřování výzkumu (téma, problém) a 
jeho metodologickému uchopení. 

 

Datum: 16. 5. 2015 

Autor posudku:  doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 

 

Podpis: 

 


