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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Procesy metropolizace a periferizace ve vybraných regionech Polska a Česka: tendence 

a proměny regionálního vývoje      

Autor práce: Bc. Martin Kebza   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce má přiměřeně náročné relevantní cíle, které mají výrazně geografický charakter, byť jsou 

v práci charakterizovány poněkud vágně, resp. příliš široce (např. na dílčí cíl „prověřit, které faktory 

nejlépe dokumentují sledované procesy“ se v samotném textu jaksi nedostalo). Hypotézy jsou 

v práci opřeny vždy o konkrétní citovaný zdroj, poněkud nezvykle ale působí jejich zařazení před 

diskusi literatury (jsou zjevně vyslovovány na základě studia literatury, nikoliv podle nějakého 

momentálního hnutí mysli před jejím studiem).  

 

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

V kapitole „Diskuse s literaturou“ (Sic! Autor si asi s knihami nepovídal …) jsou poměrně obšírně 

citovány různé možnosti chápání pojmů klíčových pro práci (metropolitní areál, metropolizace, 

periférie, apod.), v pravém slova smyslu ale nejde o „diskusi a kritické zhodnocení“, ale jen o výčet 

možných přístupů. Z kapitoly zejména nevyplývá, s jakým pojetím bude autor v dalším textu 

pracovat. Možná byl tento způsob zvolen i proto, že obsah některých pojmů není v práci 

konzistentní, např. metropolitní oblasti jsou pro účely kapitol 4, 5 a 6 vymezovány vždy jinak: 

v případě Brna v prvním případě intuitivně jako okresy Brno-město a Brno-venkov, ve druhém pak 

odlišně na základě shlukové analýzy 6 statických ukazatelů, načež je v 6. kapitole charakterizován 

vývoj metropolitní oblasti Brna na základě změn dojížďky za prací s odůvodněním, že „metropolitní 

areály jsou formovány a vymezovány zejména na základě vztahů“ (str. 79).   

 

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

Pro mě poněkud záhadný oddíl práce: 

• navržené metody jsou zajímavé a jistě relativně vypovídající, na druhou stranu jsou jen 

jednou z mnoha nabízejících se možností; autor zcela zamlčuje, jestli metodiku hodnocení 

od někoho převzal, případně převzal s úpravami nebo zcela samostatně vymyslel, chybí mi 

také kritičtější pohled na limity použitých metod (proč je např. k „druhého“ koeficientu k1 

ve jmenovateli právě 200 a u „třetího“ k1 zrovna 1000 a jak by výsledky ovlivnilo, kdyby se 

použil jiný poměr?) 

• u použitých statistických metod autor neuvádí žádné podrobnosti, jen jejich obecné názvy a 

pak rovnou výsledky, což nepůsobí úplně dobrým dojmem 
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• shluková analýza je pak v práci pojata téměř jako jakýsi nadpřirozený proces, není uvedeno 

nic o parametrech a k uvěření je čtenáři předloženo, že na základě šesti „hodnot 

agregovaných v předchozí kapitole“ (tj. míry nezaměstnanosti, migračního salda, podílu 

poproduktivní složky populace, dostupnosti středisek obchodu, školství a práce) shlukovka 

s prominutím „vyplivne“ územní kategorie jako periferie při hranicích s Německem nebo 

periferní obce s předpokladem dominantní role turismu při pobřeží Baltského moře …     

 

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

Výsledky práce jsou s limity danými použitou metodikou interpretovány správně, byť místy poněkud 

mechanicky (např. komentáře k extrémním hodnotám jednotlivých ukazatelů v českých a 

moravských obcích jsou za situace, kdy např. Vysoká Lhota nemá ani 20 obyvatel, vzhledem k cílům 

práce zcela irelevantní). 

 

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

Závěry práce jsou jasně formulované a strukturované přesně podle výzkumných otázek 

prezentovaných v cílech práce. 

 

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

Bez připomínek, formální chyby nebo formulační nejasnosti jsou zcela výjimečné (ale jsou, např. na 

str. 15: hranice … metropolitního areálu [Brna] se shodují s hranicemi ORP, str. 16: „urbanizovaný 

obyvatel“, apod.). Poněkud rušivě však působí polonismy (proč označovat polské obce jako „gminy“ 

– to by pak musely být maďarské obce „községy“ a somálské obce „degmady“) a střídání 

počeštěných a původních názvů polských vojvodství (např. na str. 22 jsou vedle sebe vojvodství 

Západopomořanské a „Podkarpackie“).  

 

3. Souhrn 

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

Standardně zpracovaná práce působící však poněkud nekompaktním dojmem, možná v důsledku ne 

zcela konkrétních cílů a snahy autora vměstnat na omezený prostor příliš mnoho analýz. Před 

obhajobou práce navrhuji její hodnocení známkou 2, případně 3.  

 

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

• Na str. 20 píšete, že díky výběru tří charakterem odlišných regionů mají Vaše závěry 

„univerzální platnost“. Skutečně? 

• Opírá se tvrzení, že v okolí Varšavy odpovídá sídelní struktura poznatkům Christallerovy 

teorie centrálních míst (str. 22), o nějaký exaktní výzkum? 

• Jsou příčinou rozdílů v hustotě železniční a silniční sítě ve zkoumaných částech Polska 

odlišné poměry v předválečném Polsku a Německu, jak je naznačováno na str. 29, nebo ještě 

v době, kdy bylo Polsko rozděleno mezi Rakousko, Rusko a Německo? 

• Nechce se mi věřit, že není možné pro jakékoliv české území zjistit / spočítat migrační saldo 

za období 1995–2002 resp. 1995–2014 (tab. 4)       

 

Datum:  

Autor posudku: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.  

 

Podpis: 


