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Hlavním cílem diplomové práce Michaely Steyerové bylo dokumentovat a analyzovat funkční 

změny pražských vltavských ostrovů se zaměřením na jejich využití pro volnočasové aktivity. 

Autorka zpracovala velmi rozsáhlou studii (133 stran textu) s bohatou přílohou (zejména 

fotografie současného stavu ostrovů, vyhodnocení dotazníkového šetření, obrazy 

historických plánů). Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, text práce je vhodně 

doplněn řadou historických fotografií, náčrtků a reprodukcí historických map. Práce působí 

spíše dojmem knihy než kvalifikační práce. 

Po představení cílů a struktury práce následuje úvodní kapitola Teoretické zarámování práce 

a rešerše literatury. Autorka se zde na téměř 20 stranách podrobně a v dostatečném rozsahu 

zabývá literaturou dotýkající se pražských ostrovů, problematikou místa a jeho vnímání 

i metodickými přístupy, mezi nimiž zvláštní místo zaujímá téma Obraz jako zdroj informací, 

a to vzhledem k tomu, že jedním z výstupů práce byla příprava podkladů pro výstavu 

o pražských ostrovech. Rešerše literatury, která je velmi dobře zpracovaná, ústí ve stanovení 

hypotéz. Připomínku mám k první hypotéze, která je složena ze dvou částí, a jsou to tedy 

spíše hypotézy dvě (hypotézy je nutné formulovat tak, aby odpovědi na ně mohly být 

jednoznačné). 

Celá práce je postavena na kvalitativních metodách výzkumu, které jsou podrobně rozebrány 

v metodické části. Použitá metodika sestává z práce s literaturou, tvorby dotazníku, 

dotazníkového a terénního šetření, řízených rozhovorů a sběru historických materiálů. Škála 

použitých metod je poměrně široká, zahrnuje a dobře využívá prakticky všechny možnosti 

kvalitativního výzkumu. Nabízí se však otázka, zda by nebylo vhodné využít některé 

z dostupných mapových podkladů (historické a současné) a analyzovat funkční změny 

také pomocí kvantitativních metod výzkumu (analýza změn využití půdy v GIS). Práce je 

rozsáhlá i bez této části, ale určitá případová kvantitativní studie na vybraném ostrově by 

výsledky mohla obohatit. 

Hlavním výstupem vlastního výzkumu je podrobný popis historie, vývoje a současného stavu 

ostrovů a výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi návštěvníky devíti ostrovů. 

Cenné je srovnání výsledků s šetřeními z let 2003 a 2006. Výstupy řízených rozhovorů 

s aktéry na ostrovech jsou poznamenány špatnou spoluprací aktérů, kdy z osmi 

kontaktovaných aktérů rozhovor proběhl pouze se třemi. Dalším výstupem je rešerše a návrh 

podkladů pro výstavu o vltavských ostrovech. 

V práci postrádám kapitolu diskuse, kde by byly postupy a výsledky konfrontovány 

s literaturou a jejich kvalita zhodnocena samotnou autorkou. Závěr, přestože je rozsáhlý 



a velmi dobře zpracovaný, nemůže kapitolu diskuse nahradit, protože pouze shrnuje 

výsledky a v podstatě je nehodnotí. Na závěru práce je cenné, že se autorka podrobně vrací 

k hypotézám práce a na základě výsledků se zabývá jejich potvrzením, resp. vyvrácením.  

Na závěr lze konstatovat, že cíle práce byly splněny, autorka zpracovala informačně cenné 

rozsáhlé dílo o historii, současnosti a změnách funkčního využití pražských vltavských 

ostrovů, jehož zásadní část by měla být publikována. Za cennou pro publikaci považuji 

zejména kapitolu 4. Historický vývoj vltavských ostrovů na území současné Prahy i poznatky 

o současném využití ostrovů. 

Práci doporučuji k přijetí jako diplomovou práci a hodnotím stupněm velmi dobře.  

 

Otázky do diskuse: 

1) Jak vidíte perspektivu využití ostrovů vzhledem k hrozbě povodní? 

2) Lze říci, že některý ostrov má do budoucna předpoklady (infrastruktura, poloha 

apod.), aby byl více využíván pro kulturní vyžití? (Viz zjištění, že ostrovy jsou pro tento 

účel dnes málo využívány.) 

3) Která mapová díla byste vybrala (konkrétní díla, resp. z jakých let), kdybyste měla na 

základě nich hodnotit vývoj využití ostrovů kvantitativními metodami? 

 

V Líbeznicích, 18. 5. 2014 
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