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Předmětem   posudku  je   diplomové   práce,   která   vznikala   na   katedře   sociální   geografie
a  regionálního  rozvoje  PřF  UK v Praze  od  roku  2006.  Práce je  součástí  širší  mozaiky  studií,
jejichž    ústředním    motivem   je    snaha    autorů    přispět    khlubšímu    poznání    mechanizmů
polarizace  prostoru  (zhodnocení  vlivu  hranic  na  existenci  perjferií)  a  identifikace  potenciálu
rozvoje    problémových    oblastí.    Vtomto    případě    na    příkladu    území    „vnější"    periferie
jihozápadního  Krušnohoří.

Téma  práce  i  jeho  zpracování  je  přiměřené  svou  náročností  a  má  geografický  charakter.
Autor tematicky  navazuje  na  své  předchůdce  a  ověřuje  metodiku  výzkumu  konvergentních
a divergentních  procesů  v území,   a  to  prostřednictvím   kombinace  hodnocení  kvantitativní
i kvalitativní   povahy.   Provedená  strukturální,   vývojová   a   řádovostní  hodnocení  odpovídají
úrovni  magisterského studia.  Práce  má jasnou vnitřní strukturu,  člení se do  logicky řazených
(a vnitřně provázaných)  kapitol,  obsahuje všechny obvyklé  náležitost (cíle,  výzkumné otázky,
předpoklady ,..., závěr,  seznamy).

V úvodu  Jiří  Nýdr stručně  a  výstižně  formuluje  cíle  práce  a  vstupní  předpoklady;  teoreticko-
metodologické  zarámování  výzkumu   se  pouze  zdánlivě  vymyká  standardním   přehledům
a rozborům   literatury.   Za   cennou   lze   totiž   považovat   skutečnost,   že   autor  nepředkládá
vyčerpávající  rozbor  literatury  z oblasti  geografie  periferií  a  pohraničí,  ale  diskutuje  stěžejní
práce,  kterými  se  inspiroval  tiak  při  výběru  sledovaných  ukazatelů,  tak  v přístupu  k řešení
problému).   Postup   výzkumné   činnosti   pak   opět   stručně   a   výstižně   popisuje   v kapitole
Metodika   práce.  Text  kapitoly  je  velmi   úsporný.   Pobouření  čtenáře  nad  absencí  diskuze
vybraných  faktorů,  jakož  i   podrobností  o   realizaci  terénního  šetření  je  naštěstí   utlumeno
vpříslušných    kapitolách,    které    se    kvantitativnímu    a    kvalitativnímu    hodnocení    věnují

podrobněji.

Analýza   vnitřní   diferenciace   Chomutovska   dokazuje,   že   územní   polarizaci   lze   hodnotit
i jednoduchými   kvantitativními   metodami   (v tomto   případě   metodou   pořadí).   Zdůvodnění
ivstupní     analýzu     území     považuji     za     dostačující.     Kvalitativní     šetření     pak     provádí
v problémovém  území jihozápadního  Krušnohoří. V území,  které dlouhodobě zná z autopsie.
Zatímco  s dosavadním  textem  může  být  čtenář  relativně  spokojen,  v této  části  práce  autor
bezesporu    ztlumil    svůj    „tah    na    bránu".    Výsledky    pozorování    a    řízených    rozhovorů
s představiteli  samosprávy  v území  jsou  prezentovány  spíše  přehledově.  Autor  se  hlouběji
nezamýšlí    nad    příčinami    problémů    obcí   a    čtenáři    předkládá   spíše   jejich    soupis    než
vysvětlení.   1   místy  subjektivní  hodnocení,   které  je  kvalitativnímu  šetření  vlastní,   mohlo  být
konfrontováno  s „tvrdou"  realitou  (např.  hodnocením  aktivity  obcí  v přeshraniční  spolupráci,
kvantifikací  získaných  rozvojových  projektů).  Bez znalosti  této  „druhé  strany  mince"  lze  pak
jen těžko posuzovat návrhy na rozvoj  modelového území (kap.  5.1).



Vzávěru   práce   se   autor  vyjadřuje   knaplnění   cílů,   vrací   se   ke   vstupním   předpokladům
a formou shrnutí čtenáře seznamuje se stěžejními výsledky práce. V průběhu obhajoby by se
měl   kolega   Nýdr   soustředit   zejména   na   méně   subjektivně   zatížené   závěry   analýzy
jihozápadního  Krušnohoří  a  měl  by  jasněji  formulovat  příčiny  stávajících  problémů  oblasti.
Z textu totiž vyplývají spíše  implicitně.

Jiří  Nýdr  předloženou  diplomovou  prací  prokázal  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 závěry.

Diplomovou  práci doporučuji k obhajobě.
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