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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Kamenné cesty v Broumovských stěnách a jejich význam pro utváření identity krajiny 

a regionu 

Autor práce: Jan Fišer 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cílem předkládané bakalářské práce je diskutovat význam starých cest jako specifického typu 

historických krajinných struktur a místního dědictví v utváření identity oblasti a jejího specifického 

rázu a to na příkladu kamenných cest v Broumovských stěnách. Vytyčený cíl autor v úvodu práce 

relevantně zdůvodňuje a pro jeho dosažení formuluje čtyři dílčí výzkumné otázky. Ty považuji za 

velmi ambiciózní, autor je však naplnil, jak dokazuje v závěru práce. Vstupní předpoklady či 

formulace hypotéz v úvodu práce chybí. Vzhledem k tématu a dosud nízkému badatelskému zájmu o 

uvedenou problematiku to však nepovažuji za nedostatek. 

 

Práce s literaturou 

Teoretické ukotvení tématu a diskuze literatury v rámci využitých konceptů dědictví, regionální 

identity či historických krajinných struktur považuji za velmi hodnotné. Nejen z obsáhlého 

interdisciplinárního seznamu literatury, ale i jejím využitím, prokazuje autor svoji znalost a 

důkladnou orientaci v problematice. Oceňuji zároveň i analýzu několika starých i soudobých 

kartografických děl pro identifikaci vybraných cest v zájmovém území. Z tohoto hlediska však musím 

upozornit rovněž na nutnost jejich přesné citace – konkrétních děl a tím spíše archivních pramenů, 

popř. mapových portálů, kde jsou mapy dostupné – které však v práci chybí. 

 

Metodika práce 

Metodám a postupu zpracování tématu se autor věnuje ve čtvrté kapitole. Shrnuje postup i zdroje 

využité pro základní charakteristiku zájmového území a samotných cest. Dále jasně deklaruje 

stanovený systematický postup terénního výzkumu při identifikaci a klasifikaci vybraných 

kamenných cest i metody využité pro zhodnocení jejich role pro místní dědictví i pro územní 

identitu. Zvolené metody jsou pro dosažení cílů práce vhodné. 

 

Analytická část práce 

V analytické části práce autor podrobně představuje kamenné cesty v Broumovských stěnách, jejich 

specifika a následnou klasifikaci provedenou na základě terénního výzkumu. Shrnuje výsledky 

kvalitativní analýzy místních subjektů, na jejichž základě vhodným způsobem diskutuje roli cest jako 

součástí místní krajiny a kulturního dědictví. 
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Závěry práce 

V závěru autor shrnuje získané poznatky a odpovídá tak na vytyčené výzkumné otázky. Formulace 

odpovědí a zhodnocení role kamenných cest z pohledu výše uvedených konceptů je logické a pro 

potřeby bakalářské práce zcela dostačující. 

 

2. 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 

Z formálního hlediska má předkládaná bakalářská práce vysokou úroveň. Celý text je srozumitelně 

strukturován, členěn do šesti kapitol s dílčími podkapitolami, jejichž členění sám autor v úvodu své 

práce zdůvodňuje. Za úvahu by stálo případně řazení diskuze klíčových teoretických konceptů 

v úvodní teoretické části práce, kde by jako první mohl figurovat koncept dědictví, kterému autor 

zjevně (i vzhledem k řazení výzkumných otázek) přikládá největší důležitost. Drobným, ale snadno 

přehlédnutelným nedostatkem je pak zhoršená čitelnost legendy – příloha č. 8. Celkově ale bohatou 

obrazovou i mapovou přílohu práce hodnotím velmi kladně. Významně doplňuje obsah práce. Stejně 

tak oceňuji, že oba typy příloh byly pořízeny a zpracovány autorem samotným.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Bakalářskou práci Jana Fišera celkově hodnotím jako velmi kvalitní. Až na drobné nedostatky spíše 

technického charakteru, splňuje a v mnohých částech i nad rámec převyšuje náležitosti kladené na 

tento typ kvalifikační práce. Zvolené zájmové území Broumovska je sice poměrně atraktivní a často 

diskutovanou oblastí v dnešním nejen geografickém výzkumu, ale ve vztahu k problematice 

historických cest je jeho uchopení ojedinělé a inovativní. Práce má výrazně interdisciplinární 

charakter – propojuje poznatky sociální, regionální, fyzické, historické i kulturní geografie, může být 

přínosem v aplikované rovině – regionálním rozvoji i cestovním ruchu. Působí uceleným a 

systematickým dojmem, ale zároveň skýtá velký potenciál pro další výzkum. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

V práci pracujete pouze s vybraným vzorkem kamenných cest v Broumovských stěnách, zvažujete 

navrženým způsobem dokončit klasifikaci těchto cest v celém zájmovém území? Existují případně 

podobné cesty v okolí či jiných Vám známých oblastech, např. na území Polska/Kladska? Končí Vámi 

uvedené cesty na státní hranici nebo je možné o jejich roli pro místní dědictví uvažovat i 

v mezinárodním měřítku? 
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Jak je možné využít historické cesty k propagaci regionu – navrhujete nějaké řešení? 
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