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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Posuzovaná diplomová práce vznikala na KSGRR PřF UK v Praze od podzimu 2012, a to v návaznosti 
na autorčinu bakalářskou práci a předchozí výzkumné aktivity členů výzkumného týmu Rural, týkající 
se potenciálu rozvoje venkova a problémů periferních oblastí v kontextu institucionálních teorií 
regionálního rozvoje. Předložená práce je kvalitní, a to jak z hlediska teoretického, metodologického, 
tak zejména z hlediska dosažených empirických výsledků. 

K formálním náležitostem nemám připomínky, snad jen k místy se vyskytujícím stylistickým 
"neobratnostem" a anglické verzi abstraktu (překlad je "otrocký" a nese stopy českého slovosledu, 
mj. nesprávně je přeložen i geografický název Česko). Práce s tak hodnotným obsahem, resp. 
výsledky by si zasloužila abstrakt v angličtině opravit a do práce vložit formou errat novou verzi. 

 

Obsah práce  

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

Autorka si – na základě rozboru obecných východisek – stanovila 3 relevantní cíle a v souladu s cíli 
formulovala i výzkumné otázky a vstupní předpoklady. Formulování vstupních předpokladů opírá o 
znalost a pochopení literatury. Autorka v textu zdařile odkazuje i na kapitoly, ve kterých lze pro 
tvrzení nalézt oporu. 

 

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

V obecných východiscích výzkumu stability lokálních elit se Pavla Řezníčková opírá o rozsáhlý soubor 
literatury hned z několika okruhů. Zabývá se rozvojem, regionálním a lokálním rozvojem a 
podmiňujícími faktory, územní diferenciací Česka i faktory ovlivňujícími stabilitu lokálních elit.  

Teoretické ukotvení práce je zdařilé. Autorka se vyvarovala prostého přehledu literatury a 
kompilace, práce diskutuje, vhodně propojuje. Vzhledem k inovativnímu tématu a převážně 
empirickému zaměření práce je pochopitelné, že autorka obecná východiska výzkumu stability 
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lokálních elit opírá převážně o domácí odbornou literaturu.  

 

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

Pavla Řezníčková v předložené práci využila zejména potenciál metod kvantitativní povahy a 
kartografické vizualizace. 

Metodologii práce stručně, jasně a výstižně popisuje, diskutuje i volbu konkrétních metod, použitých 
ukazatelů, upozorňuje čtenáře na limity provedených hodnocení.  

Použité statistické metody překračují měřítko v diplomových pracích obvyklých a mnohdy 
samoúčelných statistických "cvičení". Vzhledem k rozsahu provedeného výzkumu je logické, že 
žádoucí následný intenzivní výzkum – např. v problémových či typově stejných/odlišných oblastech – 
by byl v kontextu zpracování diplomové práce nereálný. 

 

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

Pavla Řezníčková provedla rozsáhlý, technicky i časově velmi náročný empirický výzkum. 

Je potěšitelné, že množství analyzovaných údajů, jakož i použitých analytických přístupů, autorku 
nesvedlo z cesty. Zdařile se vypořádala s detailním hodnocením a předložené výsledky analýz 
správně a strukturovaně (i když ne vyčerpávajícím způsobem) interpretuje. Výsledky analýz diskutuje 
se závěry relevantních výzkumů. 

 

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

Více než třístránkový závěr obsahuje vše, co má závěr diplomové práce obsahovat.  

Autorka se v něm vrací k výzvám, které stály na počátku jejího výzkumu, zodpovídá výzkumné 
otázky, vyjadřuje se k potvrzení/vyvrácení předpokladů, prezentuje výsledky provedených 
hodnocení. Diskuze dosažených výsledků je zasazena do obecných rámců výzkumu.  

Autorka upozorňuje i na jistá omezení výzkumu stability lokálních elit a naznačuje také  další možné 
směry výzkumů na tomto poli. 

 

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

Pavla Řezníčková 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 velmi podnětné a to z hlediska výzkumů nejen v oblasti 
regionálního rozvoje, ale explicitně výzkumu rozvoje problémových venkovských a periferních 
území. Myšlenky a prvotní testování způsobu hodnocení stability lokálních elit se Pavle Řezníčkové 
podařilo rozpracovat v míře přesahující úroveň běžných diplomových prací. Výsledky jejího výzkumu 
mají značný publikační potenciál a jsou výzvou pro další výzkumné aktivity nejen na našem 
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pracovišti. 

 

Otázky k obhajobě 

Autorka se v práci zabývá zejména lokální úrovní. Považoval bych za vhodné diskutovat, nakolik lze 
použité metody využít při hodnocení stability např. regionálních elit.  

Které charakteristiky by autorka využila ve statistických analýzách v měřítku regionů (krajů) a proč 
právě ty? 
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