
                       Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

                       Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

                       Albertov 6, Praha 2 128 43 

 

 
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce:  Typologie venkova Plzeňského kraje a hodnocení měkkých faktorů rozvoje 

Autor práce:  Krupková Lucie 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je poměrně rozsáhlá, má přes sto stran vlastního textu a podobně obsáhlý seznam odborné 

literatury a zdrojů (také přes sto položek). Po formální stránce je velice pěkně upravená, s využitím 

tabulek a kartogramů i fotografií v příloze. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou stanoveny ambiciózně, autorka nezůstává u návrhu typologie na základě statistických 

dat, ale snaží se i o její ověření dalším výzkumem. Zaměření na území celého kraje je přiměřeně 

široké. Hypotézy vychází z teorií, výzkumné otázky jsou dobře formulované. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce je založena na velice pečlivě připravené teoretické části, která vychází z bohatého seznamu 

odborných zdrojů českých i zahraničních autorů. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodika práce je založena především na vhodně zvolené kombinaci statistických metod 

(komponentní a shluková analýza), pomocí kterých byla vytvořena typologie území. Druhá část 

analýzy využívá sociologický přístup a techniky (semi-strukturované rozhovory a pozorování, 

doplněné mentálními mapami). Autorka účelně využívá také geografické metody vizualizace 

v kartogramech a příslušný specializovaný software (SPSS, ArcGIS). Pro případné následovníky je 

podrobně popsána metodika všech částí práce, včetně použitých nástrojů (v příloze práce). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Autorka detailně vysvětluje a zdůvodňuje výběr jednotlivých položek vstupujících do statistické 

analýzy i její postup (včetně srovnání s jinými metodami). Věnuje se také porovnání s typologiemi 

jiných autorů. V části „sociologické“ jsou podrobně popsány zjištěné skutečnosti jak technikou 

pozorování (navštíveno a hodnoceno bylo 79 vybraných sídel), tak technikou rozhovorů (9 osob). 

Následně tyto kvantitativní a kvalitativní části úspěšné propojuje a porovnává.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry propojují celou práci, autorka zde nejen popisuje naplnění cílů práce, ale především se věnuje 

problémům daného území a navrhuje možné způsoby jejich eliminace. Také navrhuje náměty pro 

další výzkum i možnosti uplatnění navržené typologie.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Kvalitní a obsáhlá práce, velice dobře teoreticky založená, odborně zpracovaná s využitím jak 

statistických, tak i geografických a sociologických přístupů a technik, dobře provázaná v diskusi a 

závěrech. Doporučuji využít k publikování.  

 

Otázky k obhajobě 

Jakým způsobem by bylo možno využít navrženou typologii v rámci rozvoje venkova? 
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