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Posuzovaná práce se zabývá aktuální problematikou, kde se stýkají vlivy (působení) endogenního potenciálu 

a rámcových (vnějších) podmínek. České pohraničí prošlo (prochází) od 90. let 20. století zásadní komplexní 

proměnou, jejíž deskripce je nejen úkolem geografie. Přitom se nabízí jak sledovat zasazení do kontextu 

celkového vývoje (společnosti, ekonomiky, státu apod.) v rovině převážně teoretické, tak přispět k poznání 

reálné situace na základě vlastního výzkumu například v modelových regionech (lokalitách). Oba směry jsou 

v práci zastoupeny, byť ne shodně rozsahem dotovány a úspěšností zpracovány. 

 

Práce má logickou strukturu: regionální politika – metodika – území – přeshraniční spolupráce – partnerství 

obcí. Od teoretických (obecně koncipovaných) pasáží se autorka přes metodickou část přesouvá ke 

zkoumanému území, kde je – dle mého názoru – podstatně „silnější“. To je podloženo mj. intenzivní 

praktickou zkušeností z práce v samosprávě při zapojení do rozmanitých (přeshraničních) aktivit na různých 

úrovních (institucích). Kladně hodnotím (pokus o) reflektování řádovostního principu, a to v posloupnosti 

Evropská unie, přes úroveň státní (národní), regionální, lokální až k individuální. 

 

Všeobecný úvod působí jako směs ne zcela relevantních informací. Druhá kapitola představuje teoretický 

základ práce, založený na excerpci literatury především české provenience. Převážně se jedná o prezentaci 

(plných) citací nejrůznějších autorů případně oficiálních dokumentů. Opravdu lze využít pro rigorózní práci 

„seminárky“? Minimálně jsou zde zastoupeny pasáže, které by vybrané myšlenky propojily či dokonce 

kriticky posoudily převzaté. Přitom v jiných částech práce se autorčin pohled objevuje, ať již jej lze vnímat 

objektivně či subjektivně. Oceňuji tabulku 1, v této podobě jsem se s hodnocením situace v obecné rovině či 

na konkrétním území vč. fázování dosud nesetkal. Kapitola věnovaná regionální politice Česka je pojata 

příliš obecně, spíše bych očekával zaměření na problematiku českého (česko-bavorského) pohraničí. Nebo to 

má demonstrovat vývoj geografického mediánu? Obdobně, co má společného Hampl (2001) s regionální 

politikou Jihočeského kraje či Chromý (2004) s regionální politikou Česka?  

Zmínku zaslouží i seznámení s německou regionální politikou. Zde informace pocházejí – přes autorčinu 

znalost němčiny – téměř výlučně z práce Ševčíkové (2010), navíc ne všechna sdělení jsou pravdivá. 

Stěžejním tématem bavorské regionální politiky je kriminalita, jak by se mohlo z textu zdát? Spíše než o 

„společném úkolu“ lze hovořit o „úkolu společenství“. 

  



Metodologická část je poměrně stručná, v zásadě jednoduchá a odpovídající charakteru předložené práce. 

Metodika dotazníkového šetření je prezentována jako součást příslušné kapitoly. 

 

Charakteristika modelového území se skládá z pasáží převzatých (především ČSÚ, bez zaujetí stanoviska) a 

vlastních. Jak si autorka představuje „prohlubování územního rozvoje“ (s. 51)? Je zdroj „wikipedia“ opravdu 

vhodným (hodnověrným) zdrojem pro popis „vývoje po roce 1989“?  

 

5. kapitolu vnímám jako vstup / metodiku vlastního šetření, jehož výsledky přináší 6. kapitola. Pak ovšem 

nechápu její (všeobsažný, neurčitý, zavádějící?) název. Zčásti se jedná o otázky/okruhy převzaté, některá 

témata byla doplněna – např. finanční aspekty projektů. Domnívám se, že není zcela zřejmé, zda se jedná o 

výzkum kvantitativní či kvalitativní, a to vzhledem k rozsahu/počtu „respondentů“ a způsobu zpracování. 

Oceňuji ovšem vysoký podíl zapojených obcí, na české i bavorské straně, z celkového počtu obcí 

v modelovém území. Za nepříliš šťastné považuji řazení oblastí sledování (s. 65).  

 

Poněkud na rozpacích jsem z neurčitého resp. rozporuplného hodnocení jazyka jako překážky pro vzájemnou 

spolupráci. Osobně mě těší, že vnímání role euroregionů (otázkou zda i jinde) je veskrze pozitivní. A to byť 

– ve shodě s autorkou – podstatným atributem přeshraniční spolupráce je angažmá konkrétních osob/aktérů. 

Kladně lze vnímat relativně pokryté území přeshraničními projekty, je však třeba doplnit resp. korigovat 

údaje počtem projektů, přijatými dotacemi či celkovou výší projektů, případně přepočítanými na např. 

populační velikost obce (1 obyvatele). 

Původně či průběžně avízovaná možnost komparace s jiným výzkumem byla naplněna jen částečně, ve 

verbální formě, přestože stejná stupnice nabízela více. 

Obce a euroregiony, jejichž činnost pro přeshraniční interakce je vyzdvihována, plní i roli zastřešujících 

subjektů jiných aktérů. Ti – dle mého názoru – naplňují nejvíce myšlenku spolupráce přes hranice. 

 

Nejsem přesvědčen, že autorka zcela zvládá práci s literaturou. Seznam „použité“ literatury je sice bohatý, 

ale nakolik byly opravdu „využity“ práce Hampla, Blažka, Duchoňové atd., koneckonců i Buzické? 

 

Práce obsahuje poměrně značné množství nepřesností většího či menšího významu. Už v abstraktu je chybně 

uvedeno, že kolektiv „geograntu pohraničí“ uskutečnil výzkum v roce 2004, to ovšem vyšla monografie 

zahrnující výsledky výzkumu z roku 2000.  

Autorka nepříliš promyšleně zaměňuje pojmy hraniční, příhraniční, přeshraniční, což při nesprávné 

interpretaci vede k zavádějícím souvislostem. Např. euroregiony se jistě zabývají spoluprací přeshraniční a 

nikoliv příhraniční, ta by končila na státní hranici. 

Patřičná pozornost není věnována ani geografické resp. místopisné terminologii, např. nejednotné používání 

originálních a českých pojmů: Regen, Pasov, Horní Rakousko, Dolní Bavory, kraj Dolnobavorský… vč. 

špatného názvu Euroregionu Šumava (s. 47). 



Kritické připomínky mám rovněž k jazykové stránce práce. Objevil jsem více či méně závažné nedostatky 

v psaní velkých a malých písmen, chyby v koncovkách slov (pádech), ale i v interpunkci. Občas autorka 

sklouzne do neodborného jazyka, např. „obyvatelstvo sehnáno“ (s. 117). 

Některé vysvětlující poznámky vč. poznámek pod čarou vidím jako nadbytečné pro všeobecnou známost 

(např. jednotky NUTS, soumaři). 

Po vizuální stránce je práce provedena na standardní úrovni. Mapy resp. kartogramy hodnotím kladně, mají i 

slušnou vypovídací schopnost. Neúplné jsou ovšem názvy map 7 až 11, za jaké období, zdroj dat? Mapa 12 

je zřejmě nevhodně umístěna, spíše by patřila někam do úvodních kapitol.  

Kriticky se stavím k některým grafům, zejména všem „lichým“ počínaje 3. Vyjádření formou „typogramu“ – 

vzhledem k použité škále – považuji na nevhodné, neboť vyjadřuje jeden aspekt v % a nikoliv pět různých. 

Rovněž jejich název je nevhodný. 

Citace Illnera (2001, s. 105) jistě není výsledkem vlastního výzkumu, jak by se mohlo podle zařazení zdát. 

V závěru se překvapivě objevují nové poznatky vč. přepočtu získaných prostředků na jednoho obyvatele. 

Autorka dochází k názoru, že částka na obou stranách hranice je zhruba stejná (50 EUR na 1 obyvatele). 

Zaprvé je hodnoceno jiné období, zadruhé příslušná hodnota je „jiná“ v Česku a v Bavorsku. 

 

Přes uvedené výhrady jsem přesvědčen, že R. Štemberkové se podařilo splnit požadavky kladené na práce 

tohoto druhu. Cením si zejména vlastního výzkumu, prezentovaných poznatků podpořených i osobní 

aktivitou v přeshraničních vztazích. Doporučuji proto, po úspěšné obhajobě přiznat autorce akademický titul 

doktor přírodních věd (RNDr.). 
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