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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:   Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu:                        

                          príklad vojenského újezdu Brdy    

Autor práce:     Bc. Katarína Krajňáková 

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce je zaměřena na živé a diskutované téma, které bylo, je a ještě dlouho bude posuzováno 

z protichůdných hledisek představitelů parciálních zájmů v oblasti bývalého vojenského újezdu Brdy, 

zájmů obcí, ochránců přírody, myslivců, turistů, starostů a politiků.   

 

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

V analytické části jsou citace ze zahraniční literatury, ze zdrojů z ČR. Poněkud postrádám zmínku o 

výstupech konference „1. Konference  Naše příroda 2015 Péče o bývalé vojenské prostory“ 1. 

prosince 2015 / Olomouc.    

V textu práce je poměrně často citován Karel Hutr, dříve redaktor, posléze šéfredaktor Příbramského 

deníku. Lze vysledovat posun jím prezentovaných názorů. Citace jsou stejně uváděny jako citace 

z jiných zdrojů, např. ČTK, Senát a Poslanecká sněmovna PČR.  Postrádám však kritické zhodnocení  

důvěryhodnosti tohoto zdroje, resp. poplatnosti vůči  politické reprezentaci Příbrami a 

Středočeského kraje. U ČTK, Parlamentu a dalších zdrojů je zřejmé jejich financování a politické vlivy. 

U Karla Hutra by stálo za zmínku v práci uvést, kdo je majitelem Příbramského deníku, kdo je 

hlavním inzerentem a kdo fakticky ovlivňuje zde publikovaná stanoviska. 

 

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

Zpracování přímých rozhovorů se starosty a dalšími stakeholdery a osnova řízeného rozhovoru je 

zvolena správně a směřuje k vytčeným cílům. Poněkud postrádám odpovědi ze strany funkcionářů 

Ministerstva obrany např. předsedy Komise pro optimalizaci újezdů Ing. Kazatele, Ing. Dvořákové a 

Ing. Jelínkové. Ale je pravděpodobné, že tito rozhovor odmítli z důvodu subordinance uvnitř MO 

(služební poměr vojáků z povolání).  

 

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

1. V kapitole 3.1 autorka uvádí, s odvoláním na např. (Hercik 2016), že demilitarizace 

Československa začala na začátku 90. let dvacátého století. Zásadně nesouhlasím. Podle 

mého názoru začala demilitarizace na území Československa zrušením výcvikového prostoru 

vojsk SS Benešovsko. Toto rozsáhlé území, větší než VÚ Brdy i CHKO Brdy (440 km2, 
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vysídleno na 30 000 obyvatel) má obdobné přírodní podmínky, leží ve stejném 

Středočeském kraji…  Po roce 1945 zde bez jakékoliv cílevědomé pomoci ze strany veřejné 

správy začalo znovuosídlování.  Dodnes se tento region zcela ekonomicky a sociálně 

nevzpamatoval. Viz např. T. Zouzal Transfer českého obyvatelstva z vojenského cvičiště SS 

Benešov a jeho sociální dopady (1942 – 1945), Filozofická fakulta UK, Ústav hospodářských a 

sociálních dějin, bakalářská práce, 2011. 

Autorka zmiňuje např. akci pozemních sil AČR na Bahnech, na území VÚ Brdy, cca 50 000 

návštěvníků. Postrádám ale zmínku o Vojenském technickém muzeu v Lešanech (bývalý 

výcvikový prostor SS Benešovsko). Jenom na Tankový den tam přijede 25 000 diváků a muzeum 

je otevřeno celoročně s významnou návštěvností.   

Zůstala tedy nevyužita možnost srovnání vývoje a prognóz těchto dvou velmi podobných 

demilitarizovaných území.  

2. Autorka správně zmiňuje postoje obyvatel obcí okolo zrušeného VÚ Brdy, kteří měli 

„nadstandardní přístup do újezdu“, např. na houby. Faktem ale zůstává, že tento 

nadstandardní přístup měli hlavně myslivci, kterým VLS s. p. a vedení rezortu obrany 

bezplatně přidělovali povolenky k lovu. Po desítky let fungoval princip, kdy místní 

představitelé veřejné, politické nebo ekonomické moci byli korumpováni tímto udílením 

povolenek k lovu, které zároveň umožňovaly vjezd auty do VÚ. Sám jsem se pokoušel sehnat 

seznam těchto povolenek nebo alespoň jejich počet. Jako civilní zaměstnanec MO jsem byl 

z budovy Generálního štábu AČR s tímto požadavkem rychle vyprovozen. Ale zde jsme na 

akademické půdě a tak bychom měli pojmenovávat mysliveckou lobby správným jménem. 

Je to myslivecká lobby. Napříč politickým spektrem.  

 

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

Naprosto souhlasím se závěrem práce, že území a jeho dalšímu vývoji je třeba věnovat pozornost i 

v následujících letech.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: výborná 

Citační úroveň:  velmi dobrá 

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

Práce je po formální stránce výborně zpracována, v přílohách postrádám seznam členů Komise pro 

optimalizaci vojenských újezdů. Z něj by totiž bylo patrné, že zástupci Středočeského kraje, 

Plzeňského kraje atd. byli od počátku zapojeni co celého procesu a pak, jak je v práci správně 

konstatováno,  tvrdili, že neměli informace.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 
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Celkově je práce velmi dobře zpracovaná. Výjimku tvoří dvě výhrady uvedené v odstavci Analytická 

část práce a tyto se replikují v navržených otázkách k obhajobě.  

Za přínos práce považuji provedení strukturovaných rozhovorů se starosty a dalšími stakeholdery. 

Přínosné je i zdokumentování vývoje názorů a výroků politiků a novinářů na problematiku výstavby 

radaru a posléze zrušení VÚ Brdy. Změny postojů, lépe řečeno kotrmelce, veřejnost časem 

zapomene, ale na tuto práci by další studenti katedry mohli s odstupem několika let dobře navázat.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Proč je období demilitarizace území Československa osekáno až na počátek 90. let dvacátého století 

a není zmíněno zrušení výcvikové prostoru Benešovsko? Na to navazuje i možné srovnání 

turistického ruchu spojeného s armádními objekty a akcemi, které pořádá AČR?  

 

Proč se autorka vyhýbá přímému označení korupce myslivecké lobby a používá opis „nadstandartní 

přístup do VÚ“ ? 

 

 

Datum:  

Autor posudku: Ing. Karel Jech  
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