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Formální náležitosti práce  

Formální úprava: výborná  
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Všechny tři podotázky : výborná úroveň 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce byly zdánlivě mimo hlavní směr zájmu katedry, nicméně mají blízko k pracím realizovaným 

na KFG. Autorka ovšem svým přístupem, vytčenými otázkami a hypotézami jednoznačně 

dokumentovala schopnost orientace a zvládnutí tématu na pomezí zájmu SG a FG. Autorka 

prostudovala velké množství docela různorodé literatury (120) což ji umožnilo seriozní formulaci jak 

výzkumných cílů, tak hypotéz. 

 

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

Práce s početnými literárními zdroji se projevila nejen na velmi pěkném teoretickém zakotvení celé 

studie, ale i  v jejich využití pak ve vlastní empirické práci, kde na ně navazuje a zjištěné v terénu 

s nimi poměřuje. Tyto zdroje obsahují asi pětinu odkazů samostatně nalezených a řádně citovaných 

z internetu, a svojí šíří jsou obdivuhodné (historie, FG, SG, architektura, technické vědy, sociologie 

aj.) 

 

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

Práce je založena na pečlivé analýze literatury, která autorce umožnila perfektně načasovat a využít 

terénní práci na jaře 2015. Přesto práce nepůsobí celkovou úrovní uspěchaně. Používá jak rešerši 

početné literatury, tak neformální kvalitativní rozhovory v terénu dobře využité, dále 

fotodokumentaci starou i aktuální, práci s plánky a mapkami, kvalitativní zhodnocení vybraných 

lokalit. Celkovým uchopením, metodami a dosaženými výsledky je tato diplomová práce novátorská 

(minimálně na katedře SG). Navíc z celé práce vyznívá určitá celistvost přístupu a evidentní  radost 



z práce na tématu, který autorku určitě zaujal. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Bez připomínek. Práce je zralá, při určitém výběru a zkrácení, vidím jednoznačný potenciál pro 

publikování a to možná nejen v českém odborném a asi i regionálním tisku. 

 

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

Byť je problematika Nové divočiny poměrně mladým tématem, je zde detailní terénní výzkum podán 

v odpovídajících historických a regionálních souvislostech a umožňuje obecnější závěry, resp. 

konfrontaci vlastních výsledků s obecnějšími jevy vývoje krajiny Česka a Nové divočiny zvláště. 

 

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

Práce je povedená, její výsledky můžeme využít v projektu (GAČR – land use) i v dalším studiu jako 

skvělou analýzu specifické situace ve vývoji krajiny v pohraničních oblastech a změnách funkcí 

periferií jako důsledku proměny sociálně geografické organizace společnosti a tím i změn v interakci 

příroda-společnost. 

 

Otázky k obhajobě 

Proč zrovna na česko-saské hranici došlo k tak významnému rozšíření ND. Je to při západní hranici 

stejné? 
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