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Posudek vedoucího diplomové práce 
ŠIFTA, M. (2014): Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad 
Libereckého kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 143 s. + přílohy 

Posuzovaná diplomová práce vznikala na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
PřF UK v Praze od podzimu roku 2012. Zprvu v rámci řešení grantového projektu GA ČR: 
Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad 
severozápadních Čech, od roku 2014 pak i v rámci tříletého projektu GA UK: Význam 
grafických symbolů v procesu formování regionu, územních identit a mocenských vztahů, 
jehož je diplomant hlavním řešitelem (diplomová práce de facto představuje výsledky první 
fáze rozsáhlejšího výzkumu). 

Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním motivem je snaha autorů přispět 
k hlubšímu poznání procesu formování regionů. Miroslav Šifta se v práci zabývá 
problematikou formování symbolického tvaru regionu, a to na příkladu Libereckého kraje. 
Téma práce je z hlediska dosavadního výzkumu v oblasti nové regionální geografie a 
regionálního rozvoje aktuální a inovativní. Jednak proto, že výzkum symbolického tvaru 
regionu se u nás dosud omezoval převážně na rozbor názvů územních jednotek, přičemž 
potenciál symboliky zůstával ve výzkumech opomenut, jednak proto, že M. Šifta na příkladu 
znaků a log obcí a institucí představuje nové zdroje informací o místech a regionech a 
možnosti jejich využití v geografickém výzkumu. Práce zabývající se propojením témat 
souvisejících s územními identitami, formováním regionů a "place brandingem", resp. 
"regionálním marketingem" v českém prostředí najdeme spíše výjimečně. Již v úvodu 
posudku je třeba konstatovat, že teoretickým ukotvením (u nějž je třeba zdůraznit 
interdisciplinární povahu diskutovaných přístupů z oblasti geografie, regionálních věd, 
historiografie, sociologie a ekonomie), časovou i technickou náročností provedeného 
výzkumu, způsobem zpracování, dosaženými výsledky, a v neposlední řadě i rozsahem, 
předložená práce převyšuje úroveň obvyklých diplomových prací. 

Diplomová práce se člení do osmi kapitol opatřených úvodem a závěrem. Jednotlivé kapitoly 
mají logickou gradaci (autor postupuje od řešení problémů obecné povahy k řešení problémů 
dílčích) a jsou vzájemně provázány. Práce obsahuje všechny obvyklé seznamy a rozsáhlé 
přílohy. Pro geografické diplomové práce neobvyklý bohatý poznámkový aparát vhodně 
doplňuje hlavní text. Vítám, že kol. Šifta nezatížil vlastní text práce doplňujícími či 
vysvětlujícími komentáři. Autor tím mj. prokázal dovednost významově rozlišovat mezi 
podstatným a nepodstatným. Podobně je tomu i v případě příloh, které tvoří podstatnou 
součást práce a autor na ně v textu vhodně odkazuje. 

V úvodní části práce M. Šifta zdůvodňuje výběr tématu a výzkumného problému, zdařile 
formuluje jak obecný, tak dílčí cíle výzkumu a vstupní předpoklady a seznamuje čtenáře 
s metodikou výzkumu (metodiku jednotlivých dílčích výzkumů autor následně podrobně 
zdůvodňuje v příslušných částech práce). Pozornost věnuje obecným východiskům studia 
procesu formování regionu s důrazem na význam identit a symboliky. Diskuze rozsáhlého 
spektra zahraniční i domácí literatury a dosavadních výzkumů je velmi kvalitní. Autor 
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samoúčelně neopakuje již mnohokrát popsané, zdroje podrobuje kritice; diskuzi 
"geografické" literatury obohacuje o rozbor podnětných prací autorů z příbuzných oborů. 

Úvodní partie práce tak skýtají relevantní základ pro empiricky zaměřenou část práce. Její 
podstatou je hodnocení jednak databáze znaků a log institucí a obcí v Libereckém kraji 
(autor databázi sestavil v letech 2012–2014), jednak výsledků korespondenční ankety 
s představiteli obcí v zájmovém území (tu uspořádal letos). Výsledky vlastních výzkumů 
autor následně diskutuje s výsledky rozsáhlejších šetření "regionální identit" (resp. percepce 
symbolů kraje), která se uskutečnila v letech 2012–2013 v rámci řešení výše uvedeného 
grantového projektu GA ČR. 

V empirické části práce M. Šifta nejprve představuje zájmové území Libereckého kraje. Je 
potěšitelné, že se autor neuchýlil ke klasické "geografické charakteristice" území, kterou 
často vídáme v pracích tohoto typu. Obsah kapitol, ve kterých zdůvodňuje výběr zájmového 
území, provádí jeho "situační analýzu" a pojednává o symbolech kraje, autor striktně podřídil 
podstatě výzkumu, resp. důraz zde klade na představení vnitřní diferenciace podmínek pro 
formování identity a symboliky Liberecka. Uvádí zde vše nezbytné pro pochopení jak proměn 
společenského a prostorového kontextu, tak zejména pro interpretaci výsledků následných 
hodnocení. Stěžejní část výzkumu tvoří obsáhlá a podrobná analýza symboliky (hlavně 
znaků obcí) v zájmovém území. Cenná je i reflexe jak významů, kterými symboliku obcí 
obdařují lokální představitelé veřejné správy, tak i percepce symbolů území obyvateli Česka 
a zájmového území (vnějšího a vnitřního image kraje). 

Devítistránkový závěr obsahuje vše, co má správně napsaný závěr diplomové práce 
obsahovat. Autor se v něm vrací k výzvám, které stály na počátku výzkumu, zodpovídá 
výzkumné otázky, vyjadřuje se k potvrzení/vyvrácení předpokladů, prezentuje výsledky 
provedených hodnocení i jejich omezení a formuluje směry dalších možných výzkumů.  

Podnětem k diskuzi v rámci obhajoby by mohlo být např. tvrzení autora, že "analýza symbolů 
a symboliky může přispět k vysvětlení problémů rozvoje regionů" (s. 119). V úvaze nad tímto 
tvrzením by autor mohl naznačit možnosti praktického využití výsledků provedeného 
výzkumu. V čem M. Šifta spatřuje přínos analýzy významu obecních znaků v procesu 
formování regionů různých měřítek k obecnější diskuzi o vlastní podstatě a povaze regionů a 
možnostech hodnocení jejich diferenciace? Výzvou k diskuzi budiž i otázky: Nakolik je 
"symbolický tvar" Liberecka shodný se stávajícím vymezením Libereckého kraje? Lze 
v různých měřítkových úrovních vysledovat rozdíly v míře uplatňování moci aktérů 
v souvislosti s tvorbou, prosazováním a využitím symboliky? 

K formální stránce diplomové práce nemám připomínky. Práce je zpracována 
v nadstandardní úrovni, a to jak z jazykového (vyzrálost písemného projevu), redakčního, tak 
i grafického hlediska. 

Závěr: Miroslav Šifta 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 odpovídající závěry. Je zřejmé, že diplomant vhodným způsobem zúročil nejen 
participaci na výzkumných aktivitách pracoviště, ale i účast na mnoha mezinárodních i 
domácích konferencích, kde dílčí výsledky výzkumu prezentoval. Diplomová práce M. Šifty 
má značný publikační potenciál. Autor tak směle může navázat na již publikované (či 
k publikování přijaté) texty. Práce přesahuje obvyklé parametry diplomových prací a 
z pohledu budoucího školitele ji považuji za vhodný vstup do doktorského studia a dalších 
výzkumů autora a Centra pro výzkum v kulturní a historické geografii. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě. 
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