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

Posuzovaná diplomová práce vznikala na KSGRR PřF UK v Praze od podzimu 2010, a to v návaznosti 
na výzkumné aktivity členů výzkumného týmu KUHIG a Rural, týkající se procesu formování regionu, 
potenciálu rozvoje problémových oblastí a problémů periferií v kontextu institucionálních teorií 
regionálního rozvoje. Předložená práce je kvalitní, a to jak z hlediska teoretického, metodologického, 
tak zejména z hlediska dosažených empirických výsledků. K formálním náležitostem nemám  zásadní 
připomínky, snad jen k místy se vyskytujícím stylistickým "neobratnostem" a drobným redakčním 
prohřeškům. Práce je psána čtivým českým jazykem, jednotlivé kapitoly mají logickou gradaci a jsou 
vnitřně provázané. 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Autorka si – na základě rozboru obecných východisek – stanovila relevantní cíle a v souladu s cíli 
formulovala i výzkumné otázky a vstupní předpoklady. Formulování vstupních předpokladů opírá o 
znalost a pochopení literatury. 

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

V obecných východiscích výzkumu stability elit se Kateřina Dufková opírá o soubor literatury hned 
z několika okruhů. Zabývá se rozvojem, regionálním a lokálním rozvojem a podmiňujícími faktory, 
územní diferenciací Česka i faktory ovlivňujícími stabilitu elit. Práce má převážně empirický 
charakter, proto je pochopitelné, že autorka v obecných východiscích nevěnovala hlubší pozornost 
tematice z oblasti nové regionální geografie (rozboru literatury týkající se konstrukce regionu, 
uplatňování moci, reprezentace regionu). To však není na škodu. Jen připomínám, že právě svými 
výsledky k diskuzi uvedených témat přispívá. Teoretické ukotvení práce je zdařilé. Autorka se 
vyvarovala prostého přehledu literatury a kompilace, práce diskutuje, vhodně propojuje. Vzhledem 
k inovativnímu tématu a převážně empirickému zaměření práce je pochopitelné, že autorka obecná 
východiska výzkumu stability elit opírá převážně o domácí odbornou literaturu. Ta sice mohla 
překročit rámce geografických přístupů, ale opět zdůrazňuji, že hlubší studium literatury z oblasti 
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politologie, sociologie apod. bych vytýkal až práci dizertační. 

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

Kateřina Dufková v předložené práci využila zejména potenciál metod kvantitativní povahy a 
kartografické vizualizace.Ty zdařile kombinovala s metodami "kvalitativní" povahy, i když ne zcela v 
jejich "pravém slova smyslu". Metodologii práce stručně, jasně a výstižně popisuje, diskutuje i volbu 
konkrétních metod, použitých ukazatelů, upozorňuje čtenáře na limity provedených hodnocení.  

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

Kateřina Dufková provedla rozsáhlý, technicky i časově velmi náročný empirický výzkum. 
V souvislosti s datem zadání práce je třeba zdůraznit, že v průběhu jejího zpracování proběhly další 
krajské volby a kol. Dufková reflektuje i "novou" realitu (to bezesporu zbrzdilo předpokládané 
dokončení práce). Je potěšitelné, že množství analyzovaných údajů, jakož i použitých analytických 
přístupů, autorku nesvedlo z cesty. Vypořádala se s detailním hodnocením a předložené výsledky 
analýz správně a strukturovaně (i když ne vyčerpávajícím způsobem) interpretuje. 

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

Závěr práce obsahuje vše, co má závěr diplomové práce obsahovat.  Autorka se v něm vrací 
k výzvám, které stály na počátku jejího výzkumu, zodpovídá výzkumné otázky, vyjadřuje se 
k potvrzení/vyvrácení předpokladů, prezentuje výsledky provedených hodnocení. Autorka 
upozorňuje i na jistá omezení výzkumu stability elit a naznačuje také  další možné směry výzkumů na 
tomto poli. Škoda, že už z časových důvodů nebyl čas na hlubší rozbor souboru respondentů - 
krajských zastupitelů KV kraje. Dlouhodobé pozorování jejich aktivit, postojů, proměn jejich postojů 
v čase apod. by však přesáhlo rámec původního zadání. 

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

Kateřina Dufková předloženou diplomovou prací prokázala 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. Dosažené výsledky výzkumu jsou velmi podnětné a to z hlediska výzkumů nejen v oblasti 
regionálního rozvoje, ale explicitně i výzkumu rozvoje problémových a periferních oblastí a 
formování regionů a identit. Myšlenky a testování způsobu hodnocení stability elit se Kateřině 
Dufkové podařilo rozpracovat v míře odpovídající diplomovým pracím. Výsledky jejího výzkumu mají 
publikační potenciál a jsou výzvou pro další výzkumné aktivity nejen na našem pracovišti. 

Otázky k obhajobě 

Zamýšlela se autorka nad diferenciací stability elit z hlediska politické příslušnosti zastupitelů? 

Lze na základě provedeného výzkumu formulovat doporučení politickým stranám (např. v souvislosti 
s blížícími se dalšími krajskými volbami)? 
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