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Předložená   diplomová   práce   má   celkem   80   číslovaných   stran,   ztoho   57   stran
vlastního  textu.  V práci  je  zařazeno  s obrázků,  6 tabulek  a  10 příloh.  Práce  je  podle  mého
názoru   vcelku  vhodně   strukturována   do   šesti   hlavních   kapitol   (včetně   úvodu   a  závěru),
připojeny  jsou   ostatní   náležitosti   (seznam   použité   literatury,   obrázků,   tabulek,   abstrakt).
K celkovému  členění  práce,  resp.  ke zvolené  struktuře  nemám  zásadní  připomínky.  Také  po
formální stránce je  práce bez větších  nedostatků,  u tabulek jsou důsledně citovány prameny,
drobné překlepy se vyskytují více méně ojediněle, jejich  počet nepřekračuje únosnou mez.

V úvodní  kapitole  autor  vcelku  jasně  formuluje  cíle  práce.   Ke   každému  ze  tří  cílů
zároveň   uvádí  jeden   vstupní   předpoklad.   1  když  jsou   předpoklady   vcelku   jednoduché   a
„očekávané", jsou jasně formulované.

Ve  druhé  kapitole  se   autor  věnuje  teoreticko-metodologickým   aspektům   výzkumu
periferie   a   pohraničí.   Jde   o   vcelku   stručný   přehled   hlavních   teoretických   konceptů   ve
výzkumu  řešené  tematiky.   Oceňuji,  že  autor  vybral  hlavní  koncepty,   že  neuvádí  všechny
teoretické    koncepty    j.ádro-periferie,     příp.     pohraničí,    jak    tomu     často     bývá    vjiných
studentských  pracích  zaměřených  na  výzkum  polarizace  prostoru,  resp.  na  periferní  oblasti.
Na  druhé  straně  však  není  z uvedeného  textu  zcela  zřejmé,  jak  autora  při jeho  empirickém
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pro autora podstatné právě tyto práce,  autor s jejich výsledky dále nediskutuje,

Třetí  kapitolu  autor  věnuje  metodice  práce.  Kapitola  je  napsána  ve  stejném  duchu
jako  celá  práce:  jasně  formulované  myšlenky  jsou  uváděny  možná  až  příliš  stručně,   bez
většího autorova  komentáře.  To j.e ostatně,  podle  mého  názoru  největší slabinou  celé  práce.
Konkrétně  v této  kapitole  bych  očekával,  že  autor  více  konkretizuje  a  odůvodní  jednotlivé
kroky   vlastní   terénního   výzkumu   kvalitativního   charakteru   (řízené   rozhovory   s  klíčovými
osobnostmi).    0    metodice    provedeného    výzkumu    (kvantitativní    analýzy    i    kvalitativního
šetření)   se   čtenář   dozvídá   opět   velmi   stručně   až   vnásledující   čtvrté   kapitole,   kde   je
pozornost   primárně   věnována   výsledkům   vlastního   výzkumu.    Ke   čtvrié   kapitole   mám
následující poznámky,  resp.  otázky:

-    jak autor stanovil časovou dostupnost (ukazatel 7 na s.  36)
-    jakým  způsobem  (proč)  vybral  autor  právě  toto  modelové  území  pro  detailní  šetření

kvalitativní povahy (řízené rozhovory s klíčovými osobnostmi)
-     data  uvedená  v tabulce 4  (s.  32-33)  by  bylo  vhodnější  vyjádřit  kariogramem,  v práci

ostatně postrádám  i  mapu modelového území a jeho širšího zázemí
-     výsledky terénního  výzkumu  autora  (řízené  rozhovory  s klíčovými  osobnostmi)  nelze

podle  mého  názoru  přeceňovat  Ode  o  4  realizované  řízené  rozhovory),  to  by  bylo
vhodné v práci zdůraznit

-     s. 46, tab.  5:  „střední" vzdělání,  má být patrně středoškolské" vzdělání
-na   s.  46   autor   vyhodnocuje   provedené   dotazníkové   šetření,   avšak   bez   hlubšího

komentáře,  zdůvodnění  nebo  dokonce  srovnání  s jinými  dříve  provedenými  pracemi
jiných  autorů.

V následující   kapitole   nazvané   Diskuse   autor  prezentuje  vlastní   pohled   na   rozvoj
modelového    území.     Opět    zde    ale    nenacházím    příliš    komentářů,     resp.    zdůvodnění
popsaného  stavu  dané  problematiky.  Autor  by  mohl  při  obhajobě,   resp.   při  své  reakci  na
posudek   svá   konstatování   konkretizovat,   odůvodnit,   resp.   specifikovat.   V práci   uvedená



doporučení  na  mě  působí  možná  až  příliš  obecně.  V čem jsou  specifika  modelového  území
z tohoto pohledu?

Celkové shrnutí:  práce  má jasnou  a  logickou  strukturu,  v metodické  části  práce  uvádí
základní  teoretické  koncepty  výzkumu  periferních  oblastí  a  pohraničí.  Autor  provedl  i  když
vcelku   jednoduchou,    ale    podle    mého    názoru    kvalitní    kvantitativní    analýzu    (metodou
bodování),   dále  provedl  řízené  rozhovory  s klíčovými  osobnostmi.   Prezentované  výsledky
obou   analýz  jsou   uvedeny   vhodně,   nicméně   až   příliš   stručně   bez   širšího   hodnocení   a
zdůvodnění.  V úvodu  vytyčené  cíle  diplomové  práce  se  autorovi  podařilo  naplnit.  Závěrem
mohu  konstatovat,  že  předložená  diplomová  práce  splňuje  požadavky  kladené  na   práce
tohoto druhu,  práci doporučuji k obhajobě

V Praze dne  18. září 2008

ančák,  Ph.D.


