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POSUDEK VEDOUCÍHO 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.)   

Předložen práce má stanovené a naplněné dva cíle – v obecné rovině se věnuje i v geografickém 

prostředí diskutované problematice transformace a nového využití bývalých vojenských území, 

přičemž se soustřeďuje na potenciál těchto území pro cestovní ruch; v konkrétním příkladě 

zaznamenává aktuální proces konverze vojenského újezdu Brdy. 

 

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

Autorka řešený problém zdařile diskutuje jak s literaturou národní provenience, tak s literaturou 

zahraniční, ke které většinou získala přístup při svém studijním pobytu v Portugalsku.  

 

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

Vedle analýzy dostupných zdrojů byly zvoleny dvě hlavní metody – analýza diskurzu, která se opírá o 

práci s rozsáhlým souborem především novinových článků a dále o řízené rozhovory s vybranými 

aktéry prezentujícími rozdílné názory a postoje ke konverzi vojenského újezdu Brdy. Tyto pracné 

metody byly prováděny velmi pečlivě. 

 

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

V práci je detailně zachycen a představen v širších souvislostech vývoj názorů na přeměnu 

vojenského újezdu Brdy na chráněnou krajinnou oblast.  Je vedena diskuse deklarovaných názorů se 

skutečností i dalšími zdroji. Samotná analýza je dobře strukturovaná a provázaná. 

 

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

Autorce se podařilo navázat na dosavadní práce věnované konverzi vojenských prostorů a velmi 

detailně zachytit tuto problematiku týkající se řady aktérů v konkrétní podobě. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Práce je po formální stránce velmi kvalitní, jen s drobnou chybou – v přílohách se stránky nečíslují 

průběžně s celkovým textem. 

 

3. Souhrn 

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

Předložený text je ukázkou vhodně provázané teoretické části s částí analytickou. Za největší přínos 

považuji zaznamenání geneze procesu konverze Brd, která nebyla nikterak jednoznačná a je 

pravděpodobné, že budoucí vývoj dané oblasti nebude ještě nikterak jednoduchý s ohledem na 

mocenské zájmy některých aktérů v území působících. Bylo by tedy vhodné výsledky práce 

publikovat, tak aby byly dostupné pro širokou veřejnost. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 
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