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Autor práce: Kateřina Dufková  

 

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.) 

Předložená práce reflektuje poměrně sledovanou problematiku, a to nejen z pohledu geografie. Její 

rozsah a hloubka zpracování odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. Vyznačuje se 

logickou strukturou vč. posloupnosti navazujících částí. Skládá se v podstatě ze tří kapitol: teoretická 

východiska, představení modelového území, vlastní výzkum (uvedený metodikou). Zařazené grafické 

prvky v několika případech jsou hůře čitelné. Jako geograf bych se přimlouval u některých grafů 

(např. 2 a 8) o „převedení“ do vyjádření kartografického (kartodiagram, kartogram). 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Autorka již v úvodní části pregnantně definuje sledované téma, postupné kroky vlastní analytické 

práce, jakož i jednotlivé cíle, výzkumné otázky či předpoklady. Samotný text dokládá solidní orientaci 

v relevantní literatuře. Snad více pozornosti mohlo být věnováno problematice veřejné správy u nás, 

např. okruhy působnosti, kompetence, pozice krajů (krajských úřadů, krajských samospráv). 

 

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

V práci jsou prezentovány četné práce zejména z Albertovské školy, a to jak jejích klasiků, tak ze 

závěrečných prací zde obhajovaných. Škoda, že autorka nevyužila prací obdobného zaměření např. 

z moravského či slovenského prostředí. Obdobně pár titulů z jiných vědních disciplín by práci rovněž 

obohatilo. Za zarážející považuji, že autorka nevyužila jediný zahraniční resp. cizojazyčný text. 

Postrádám také – v části charakterizující území – zmínku o dokumentech z oblasti územního 

plánování na regionální úrovni, tj. zásadách územního rozvoje či vybraných (stěžejních) územních 

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

Použité metody považuji za vhodné, neboť se jedná o kombinaci práce s tvrdými daty statistické 

povahy a měkkými informacemi, pocházejícími z vlastního empirického šetření. Poněkud problém 

mám však s interpretací resp. záměnou přístupu kvantitativního a kvalitativního v případě 

dotazníkového šetření u krajských zastupitelů (při četnosti 21). 

 

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

Autorka zpracovala rozsáhlý soubor krajských zastupitelů za všechny kraje ČR (přirozeně s výjimkou 

Prahy). Zjištěné poznatky, týkající se stability regionálních elit v čase a prostoru, představuje výstižně 

v kapitole 5.1. K ní se nepochybně váže i příloha 3, která ale není žádným způsobem komentována 

(tj. analyzována stranická příslušnost). Druhý okruh, podložený vlastním šetřením a částečně 

převzatou (upravenou) metodologií přináší detailní pohled na situaci v Karlovarském kraji resp. jeho 

politické reprezentaci. Ani tady není politická orientace využita, a to přestože se v rámci Česka 

vymyká. 

 

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

Kateřině Dufkové se, dle mého názoru, podařilo na základě původních poznatků formulovat 

odpovědi na v úvodu specifikované výzkumné otázky. Snad mohly být sledovány i individuální 

charakteristiky krajských zastupitelů, mj. v návaznosti na ne/kvalitu zdejší populace jako lidského 

kapitálu. 

 

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

Posuzovaná práce se směle přiřadí k podobným pracím. Jako přínosné spatřuji, že prezentovaná 

témata otevírají cesty k dalším analýzám, neboť téma lze opravdu uchopit navýsost komplexně. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Popište individuální charakteristiky krajských zastupitelů (pohlaví, věk, politická orientace, 

vzdělání, zaměstnání) 

2. Do jaké míry se v dotaznících (odpovědích) objevila problematika spolupráce přes hranice kraje 

(vnitřní – se sousedními kraji, vnější – s Německem / Saskem a Bavorskem)? 
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