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Formální úprava:

Stylistická úroveň:

citační úroveň:

v,ýborná l velmi dobrá l dobrá l nevyhovující

výborná / velmi dobrá / dobrá l nevyhovující

rnýborná / velmi dobrá l dobrá l nevyhovující

Komentář {vč. kvatity grafiky, (ne}přiměřenostidéllry próce aj.)

Více času na pečlivější závěrečné kontroly textu {včetně abstraktŮ} by jistě formální kvalitě

diplomové práce prospěly,

Obsah pťáce

Cíle, yýzkumné otázky, hypotézy {přiměřenast cílú, geografický charakter a relevance cílŮ, tearetické

podložení hypotéz aj.)

Zvolené téma považuji za vhodné pro geografickou diplomovou práci a zároveň potenciálně

prakticky relevantní. Je známo, že vhodnost a úspěšnost intervencí, které jsou zaměřeny na hygienu

a sanitaci se různí nejen v závislosti na kvalitě jejich implementace, ale vliznamně také díky pŮsobení

řady různých lokálních specifik - konteruálních faktorů. V ideálním případě by proto identifikace a

vyhodnocenírnýznamu takových faktorů mohlo usnadnit plánování daných intervencÍ. Toto bylo

motivací pro zadání předložené diplomové práce a takorný cíltaké autorka v úvodu deklaruje.

práce byla již při zadání koncipována jako systematická rešerŠe. V geografické literatuře se se

systematickými rešeršemi {v jejich pravém slova smyslu} bohužel takřka nesetkáváme. Kvalitní

systematické rešerše b,fuají velmi cenné, zároveň ovšem dosti náročné. O tom se myslím autorka

sama přesvědčila, S touto výzvou §e nevypořádala zcela ideálně.

Teoretické zarámování {kap. 2} má v předložené práci podobu základního rozboru širších souvislostí

dané problematiky (zdůrazněníglobálního významu tématu, historických souvislostÍ, relevantních

aktérů...}. Zmíněny jsou některé základní teoretické modely popisující procesy změny sanitaČního

chování a uveden je i základní přehled typů relevantních intervencí. Tyto informace byly nezbytné a

myslím, že kapitola splňuje základní požadavky, resp. poskytuje čtenáři základní orientaci v

problematice, Zároveň je ale jasné, že mohla b,ýt více rozpracována, resp. v ideálním případě v ní

měly b,it vystavěny konkrétnější hypotézy či výzkumné otázky tak, aby mohla být lépe propojena

s analytickou částí. To postrádám.



Práce s literaturou {teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnacení literatury aj.)

Práce tohoto typu je postavena na nutnosti pečlivé, ale také systematické a efektivní práce

s literaturou. Právě v efektivitě a systematičnosti vidím v tomto případě rezervy.

Metodika práce {vhodnost aplikavaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)

Jak již bylo řečeno, metodikou práce byla metodika systematické rešerše, Pozitivně lze hodnotit to,

že si studentka metodiku základním způsobem nastudovala, přestože bylo uvedeno, že tento typ

studií není v geografii běžný {mám dokonce dojem, že větší část geografů nerozlišuje mezi ,,běžnou"
rešerší literatury a systematickou rešerší).

Ani provedení systematické rešerše v hodnocené práci bohužel nebylo bezchybné. Přičemž zmiňuji

např. následující problémy:

Volba většího počtu klíčov,ých slov {navíc ne vždy zcela klíčorných} nebyla nejšťastnější. Prvotní
prohledávání nutně přinesla velké množství vyhledaných odkazů, z nichž drtivá většina položek

nebyla relevantní. Efektivnější strategie by ušetřila práci. 5 tím souvisí i skutečnost, že z popisu

postupu není jednoznačně jasné, jak došlo k vyfiltrování studovaného vzorku studií {zejm. pří hledání

v Google Scholar} z avizovaných ,,desetitisíců" článků {patrně je myšleno odkazů} nalezených pomocí

prvotního zadání klíčových slov.

V ohledu k použidm kritériím (str. 41} vidím jako problematické omezení kritériem 5 -,,typ faktorů"
bez jejich přesnější specifikace.

Nerozumím také poznámce na str. 42,že do vytvářeného přehledu,,byly zahrnuty pouze faktory,

které byly zmíněny alespoň ve dvou studiích." Při daném počtu a omezené srovnatelnosti studií
může b,ýt význam daného faktoru těžko odvozován od frekvencejeho výskytu.

Analytická část práce {správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provózanost analýzy)

Obdobně jako u předešlých částí je i analytická část, za kterou lze považovat kapitolu č. 4, podle mne

zpracována dostačujícím, ale zdaleka nikoliv výborným způsobem.

Souvisí to s předchozími připomínkami k teoretickým rnýchodiskům a metodice. Lepší teoretické

vymezení jednotlirných kontextuálních faktorů a zejména propojení takové diskuse v teoretické části

s analytickou částíby práci uiznamně prospělo. Příkladem je absence zmínek o rn/znamu socíálních

norem v analytické části. U dané problematiky jsou sociální normy považovány za jeden z velmi

důležitých aspektů. Zároveň jde i o faktor, jehož uplatnění je nepochybně velmi kontextuálně

specifické. Opravdu žádná z hodnocených studií roli sociálních norem explicitně nezmiňuje?

Omezená provázanost teoretické a analytické částije myslím ijedním z důvodů přílišné popisnosti

analytické části. Podán je rnýčet identifikovaných faktorů {bť iten je sám o sobě cenný}, ale nikoliv
jejich vyhodnocení.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otózky, zasazení zóvérů do širšího kantextu výzkumu aj.}



Závéry mohly b,it více rozpracovány.

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

předložená diplomová práce nenaplnila očekávánl která jsem přijejím zadání měl. Věřím, že finální

produkt se liší i od původních představ autorky. Důvodem je jednak objektivní skuteČnost

nedostatku kvalitních studií k této problematice, na ktený autorka poukazuje a ktený předem neŠlo

automaticky předjímat. Další důvody ovšem visím ve uýše uvedených výtkách ke zpŮsobu zpracování

studie. Negativní roli sehrálo i to, že práce byla dokončována ve spěchu, Její pokroČilejŠÍ verze jsem

již neměl možnost s autorkou diskutovat nebo připomínkovat.

l když je rnýše uvedeno, že s předloženou diplomovou prací nejsem zcela spokojen, cením si snahy

autorky proniknout do dané problematiky. Z vlastní iniciativy např. navŠtívila rozvojové projekty

zaměřené na zde diskutované intervence. Bohužel zde také sama na vlastní kŮŽi zakusila nebezpeČÍ

parazitických infekcí, kterému musí v souvislosti s nedostateČnou hygienou a sanitací a přístupem

k nezávadné pitné vodě podstatná část světové populace čelit. Tento nezamýŠlený,,participativní

výzkum" však nebyl součástí předkládané diplomové práce, resp. měl negativní nepřímý efekt -
onemocněnívzalo autorce část času i energie, které by byly třeba ke zkvalitnění její studie.

přes všechny vYše uvedené v,ýtky jsem názoru, že diplomová práce Kamily Kačmáčkové splňuje

základní kritéria a doporučuji ji k obhajobě.

Otázky k obhajobě

Viz otázky a připomínky uvedené v předchozích oddílech.
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