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       Popis práce 

 

       Disertace Mgr. Richarda Nikischera je souborem jeho publikací zveřejněných v letech 

2012-2015 a dvou dosud nepublikovaných rukopisů, které jsou zatím v recenzním řízení. 

Úvodní pasáž zahrnující teoretický koncept, který tvoří pojítko k oněm již vydaným textům 

má 117 stran, včetně nově vytvořeného celkového seznamu literatury, který je skutečně 

úctyhodný: 319 položek světové, české i slovenské literatury. Z četnosti ale i kvality 

citovaných publikací je vidět, že práce s literaturou je silnou stránkou doktoranda. 

       Prezentovaných textů je 14, jsou ve slovenštině nebo v češtině. Úroveň zdrojů, ve kterých 

byly tyto texty publikovány je různorodá: jeden článek je z časopisu z databáze Web of 

Science (Geografie), jeden je z časopisu z databáze ERIH, pět článků je z recenzovaných 

odborných časopisů, dva texty jsou kapitoly z knihy, která je v současné době v tisku, tři 

články jsou z konferenčních sborníků a poslední dva texty jsou v recenzním řízení. 

       Počet a složení článků, jakož i kvalita zdrojů, ve kterých byly zveřejněny, významně 

překračují požadavky na disertace složené z již publikovaných textů na Přírodovědecké 

fakultě UK.   

 

 

       Posouzení výběru tématu a složení článků do podoby kompaktního celku 

 

      Klady: 

      Téma práce je z hlediska dnešní geografie velmi významné. Přispívá k rozšíření poznání 

zejména v dílčí disciplíně kulturní geografie a má co říci i k teorii geografie.  Články vybrané 

do této práce jsou navzájem velmi „kompatibilní“ a vytvářejí skutečně logický celek. Všechny 

vznikly v poměrně krátkém časovém rozpětí a odzrcadlují autorovo soustředění se na 

problematiku teritoriální identity. Je na nich dokonce vidět určitý vývoj jeho názorů, když se 

pozorněji podíváme na starší texty a na ty novější. Autor to ostatně sám připouští. Není to nic 

negativního, naopak, lze to hodnotit pozitivně, protože vývoj poznání každého vědce je přece 

tím základním, co posouvá vědu kupředu. 



      Cíl práce byl formulován dodatečně až při sestavování článků do nového celku a je 

popsán v úvodní části (výzkumná otázka na str. 15-16 a cíl práce na str. 16 a rozveden na 

dalších stránkách). To bývá často slabinou takto složených disertací, protože autor se obvykle 

snaží uplatnit všechny své kvalitní výsledky i v případě, že spolu tematicky souvisí jen velmi 

volně. V tomto případě tomu tak ale není, a proto ani dodatečně naformulovaný cíl práce 

nevypadá odtažitě prostě proto, že tento cíl autor nepochybně sledoval již při psaní svých 

dílčích textů. Je to dobrý příklad toho, že je autor důsledně soustředěn na jedno téma, které ve 

svých publikacích postupně a přirozeně rozvíjí. Možná to vyplývá i z toho, že všechny články 

zařazené do disertace jsou dílem jediného autora. V dnešní době rozmachu spoluautorství je 

to až s podivem, ale na druhé straně je to vlastně obdivuhodné a svědčí o silné individualitě 

autora práce. 

        K cíli této práce nelze říci nic jiného, než že byl splněn v plném rozsahu. 

 

     Nedostatky: 

     Struktura vybraných článků ani teoreticko-metodologický úvod nemají viditelné 

nedostatky. Snad by k nim bylo možné zařadit námitku, že žádný z článků této disertace není 

v angličtině, této lingua franca současné vědy. Není to však námitka zásadního charakteru, 

protože autor angličtinu nepochybně ovládá, jak je patrné ze seznamu literatury, v němž 

anglojazyčné publikace tvoří významnou část.   

 

 

     Posouzení použitých metod 

 

     Klady: 

     Vzhledem z rozmanitosti vybraných textů jsou i metody v nich použité poměrně 

rozmanité. Kromě pěti teoreticko-metodologických textů, které vysvětlují samotný pojmový 

aparát vztahující se z oblasti územní identity a způsob, jak se na něj dívá samotný autor a 

v jakém smyslu je používá, jsou v práci zařazené i články obsahující výsledky empirického 

výzkumu. Tyto výzkumy mají společenskovědní charakter, a jsou často založené na 

statistických datech shromážděných nikoli autorem, ale jinými institucemi (nejčastěji 

Eurobarometrem a ISSP). Pro články zaměřené na teritoriální identitu regionů nižších řádů ze 

severního Slovenska autor získal výsledky z tzv. omnibusového průzkumu FOCUSBus ze září 

2014. Pouze článek o teritoriální identitě Čechů a Slováků je založen na excerpci literatury a 

nikoli na sekundárních statistických datech.  

      I přes jasně humanisticko-geografický charakter práce, autor využívá dost často 

kvantitativní metody (analýza rozptylu, klastrová analýza, mnohorozměrné škálování. 

Kvalitativní postup zvolil jen u zkoumání teritoriální identity severního Slovenska a to ve 

dvou článcích: v článku pro Informace ČGS a v rukopisu, který nebyl dosud zveřejněn. Že by 

to byla známka toho, že i humanisticky orientovaní geografové se častěji obracejí k metodám 

pozitivistických geografů? Proč ne.   

      Metody použité v článcích této disertace odpovídají stanoveným cílům a dokazují, že je 

autor dobře ovládá.  

    

      Nedostatky: 

      Ani k metodologii nemám zásadní námitky, protože byla v jednotlivých textech již 

většinou zhodnocena – a akceptována – recenzenty. Podružnou metodologickou námitkou je 

pouze skutečnost, že autor sám formuloval otázky dotazníkového šetření pouze u onoho 

omnibusového šetření ze září 2014. U ostatních šetření prováděných Eurobarometrem nebo 

ISSP se musel spokojit s takovou jejich podobou, jakou stanovili výzkumníci z těchto 

institucí.  



Ani to není ale námitka, která by podstatně ovlivňovala celkové hodnocení. V jistém smyslu ji 

lze dokonce považovat za pozitivní, protože u výzkumu je možné pozitivně zhodnotit jeho 

ekonomiku, tzn. snahu o využití těch dat, která již sesbíraná jsou před těmi, které je nutno 

sbírat až v průběhu vlastního výzkumu. 

 

 

      Posouzení dosažených výsledků 

 

     Klady: 

     Významným výsledkem práce je její teoretický úvod, který obsahuje obrovské množství 

informací, přehledně a logicky uspořádaných. Už dávno jsem nečetl tak zasvěcený výklad 

podložený rozsáhlými znalostmi světové i naší teoretické literatury. 

      Dílčí výsledky práce jsou obsaženy v jednotlivých článcích a přispívají k poznání vývoje 

územní identity na Slovensku na několika regionálních úrovních i srovnání teritoriálních 

identit na úrovni národních států Česka a Slovenska a nakonec na úrovni nadnárodní 

(evropské).       

      Autor vyniká v umění názorné prezentace a výběru vhodných příkladů. Vynikající je např. 

názorná ukázka vývoje institucionalizace („biografie“) regionu na str. 46, nebo uvedení 

příkladu sporu o existenci či neexistenci takového útvaru jako jsou tzv. Jižní moře (míněn je 

jižní Pacifik) na str. 52.   

 

     Nedostatky: 

     Publikované výsledky mají dílčí charakter a nejsou tzv. „definitivní“. Vzhledem 

k charakteru objektu zkoumání, kterým je těžko uchopitelná a v neustálé se vyvíjející 

teritoriální identita, však konečné výsledky dosažitelné zřejmě ani nejsou. Možná, že by u 

obhajoby mohlo zaznít, zda si autor dovede představit situaci, kdy by konečné zhodnocení 

teritoriální identity alespoň na některé hierarchické úrovni mohlo nastat? A je to 

pravděpodobnější na nižší, lokální úrovni, nebo na té vyšší, např. národní nebo nadnárodní? 

      Autor popisuje v kapitole dosud nepublikované knihy s názvem „Co to je EUropa… řadu 

příčin existence dosud slabé evropské identity. Jsou to skutečnosti, že je to identita relativně 

mladá, že je prosazovaná shora, že se jeví jako vzdálená, protože je v rukou bruselských 

politiků a byrokratů atd. Není však mezi nimi velkost, resp. rozlehlost Evropy. Není to 

překážka pro vznik identity, která má ve většině případů menší, intimnější rozsah? 

 

 

     Posouzení formální úpravy 

 

     Klady: 

     Po formální stránce patří tato disertační práce k nadprůměrným. Vyznačuje se přehledným 

uspořádáním, v textu nejsou pravopisné chyby ani překlepy. Stylistika je také na vysoké 

úrovni, takže text je čtivý a postrádá logické nedůslednosti. Literatura je citovaná v souladu 

s běžnými normami pro citování pramenů. Statistické tabulky a grafické podklady jsou 

přehledné a dobře doplňují text.  

 

     Nedostatky: 

     Poněkud chybná se mi zdá koncepce abstraktu, který je na abstrakt příliš dlouhý a 

obsahuje pasáže, které v abstraktech nebývají. Přijde mi, jako by autor vybral z úvodu více 

odstavců, než bylo bezpodmínečně nutné, a vložil je do abstraktu bez nutné redukce. 

     Text je obecně v pořádku, ale najdou se v něm drobné nedostatky. Např. slovo image 

psáno jako imidž mi nepřipadá vhodné. Nebo je to ve slovenštině již přípustné? 



      Mapové podklady jsou v práci pouze černobílé. Některé z nich by byly mnohem 

hodnotnější v barevném provedení.  

 

 

       Závěr 

 

       Předložená disertace je dokladem schopnosti autora vědecky pracovat. Jeho publikační 

výsledky obsažené v této práci jsou navíc příslibem jeho dalšího odborného růstu. Proto 

navrhuji předloženou disertační práci přijmout a po její úspěšné obhajobě autorovi udělit 

akademický titul doktora filozofie „philosophiae doctor“,  ve zkratce „PhD“. 
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