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         Obecný popis: 
 
      Práce se zabývá studiem jedné ze složek regionální identity obcí Libereckého kraje, 
konkrétně významu symboliky znaků jeho měst a obcí. Její struktura je členitější, než u 
takových prací bývá zvykem: 8 číslovaných kapitol a k tomu nečíslovaný úvod a závěr. Přesto 
je poměrně přehledná, kapitoly jsou řazeny v logickém sledu a jejich objem je úměrný jejich 
významu.  
           Seznam literatury je úctyhodný a připomíná spíš seznam doktorské dizertace: 179 
položek klasické literatury, 60 regionálních zdrojů (průvodců a lokálních materiálů). 71 
internetových zdrojů a 9 tzv. primárních zdrojů. Svědčí to o autorově rozhledu, ale zřejmě i o 
odborné poctivosti, díky níž zaznamenal opravdu všechno, z čeho při psaní práce čerpal.  
 
 
 
         Přednosti: 
 
      Předložená práce vychází z konceptu institucionalizace regionu Paasiho, přičemž 
jedním z jeho nástrojů je grafické vyjádření znaků, které dnes už má i většina malých obcí. 
Autor shromáždil kompletní podklady týkající se znaků měst a obcí i loga jejich sdružení, 
regionálních produktů aj. teritoriálních jednotek kraje a vlastním výzkumem mezi starosty a 
zastupiteli se pokusil o zjištění míry znalosti jejich symboliky. Svůj vlastní výzkum 
konfrontoval se dvěmi výzkumy regionální identity provedenými Centrem pro výzkum 



veřejného mínění působícím v rámci Sociologického ústavu AVČR a jedním výzkumem 
agentury STEM. To je adekvátní postup, který přinesl relevantní výsledky. Navíc je třeba 
ocenit i přehledné umístění výsledků v příloze. 

Autorova interpretace městských a obecních znaků je dostatečně podrobná a odborně 
fundovaná. Prokazuje jeho značnou erudici v heraldice, což není u geografů běžné. Správně 
vystihl rozdíly mezi historickými znaky a znaky vznikajícími v současnosti a naznačil i 
rozdíly ve vnímání atributů kraje na jeho území, kde po válce došlo k výměně obyvatelstva a 
tam, kde je dodnes kontinuální české osídlení.  
 V případě rozboru významu znaků obcí a měst Libereckého kraje je také nutno 
pozitivně ocenit grafickou stránku práce, protože znaky jsou v jednotné úpravě a esteticky 
působí velmi dobře. Formální úprava práce je celkově na vysoké úrovni a přispívá 
k vysokému hodnocení výsledku. 
  
 

Nedostatky: 
 
    Nejzávažnějším nedostatkem práce je poněkud opomíjena prostorová problematika, 
která redukuje geografický charakter práce. Autor je tak zaujat analýzou jednotlivých znaků, 
že se nedostal ke geografičtějším aspektům problematiky: vykazuje typologie znaků alespoň 
náznak prostorových závislostí? Co mají společného obce, které dodnes znak nemají – je to 
dáno jejich velikostí, periferní polohou, nebo slabými vnitřními vazbami místních komunit? 
Anebo je území kraje natolik malé, že tam takové rozdíly nejsou viditelné? Je situace 
v Libereckém kraji v tomto ohledu specifická ve srovnání s jinými srovnatelnými územími?  
   Autor si tento nedostatek uvědomuje a v závěrečném odstavci naznačuje, kam by se 
výzkum regionální symboliky mohl ubírat. Navrhované rozšíření předložené diplomové práce 
by z ní nepochybně udělaly geografičtější text, než je tomu dnes. 
 Jiné drobnější nedostatky jako např. určité nepřesnosti v textu nebo formální chyby 
(překlepy apod.) v práci nalezeny nebyly. 
  
 
 
 
          Závěr: 
 
          Práce je zajímavá a velmi dobře zpracovaná. Byla by vynikající, kdyby autor věnoval 
více pozornosti prostorovým aspektům výskytu regionálních grafických symbolů. Přes tento 
dílčí nedostatek práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce v oboru politické a 
regionální geografie, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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