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Posudek vedoucího diplomové práce

KULDOVÁ, S. (2006): V|iv historické česko-německé jazykové hranice na
g.e^o-grafickou organizaci české společnosti. Diplomová práce. UK v Praze, PřF,
KSGRR, Praha, 109 s. + přílohy

Předmětem posudku je dplomová práce, která vznika|a na katedře sociální geografie
a regioná|ního rozvoje PřF UK v Praze od roku 2003' Práce je součástí širšřmožaiky
studií, jejichŽ ústředním motivem je snaha autorů prispět k hlubšímu poznáňi
mechanizmů po|arizace prostoru, resp. zhodnocení v|ivu hranic na existenci periferií.
Po dip|omové práci K' Zemana (2Oo1), kteý Se zabýva| re|iktními hranicemi
(zejména česko-německé a česko.moravské) v ók,ese .lináricnův Hradec a po práci
M. Kostióe (2004), kteý hodnotil význam (z vývojového h|ediska ve|mi stabitni;krajské hranice na po|arizaci prostoru stře.doéesko.jihočeského pomezí |zepřed|oŽenou dip|omovou práci vnímat jako ,,pokračováňí.. ;ednoho zvýzkumných
směrů. JiŽ v úvodu je třeba konstatovat,-že se jedná o ,,pokráčování,, ve|mi zdaři|é a
yřadě oh|edů překonávající práce předchozí..s. xuloov. 

"" =uoyuá u|iu",.,.., reliktní
česko-německé hranice na organizaci české spo|ečnosti, a tó hneo v několika
měřítkových rovinách - národní, region á|ní a mikroregionální. Svá hoJno."ni-p"[
zak|ádá na kombinaci extenzivních a intenzivních forem1ýzkumu.
V|astní práci |ze č|enit do 3 částí. Úvodní teoreticko-metodo|ogické zarámování senese V duchu diskuze Iiteratury z ob|asti ku|turní geografie, ř"'p. ,,nové.. ku|turnígeografie (autorka k|ade -důraz nap'ř.. na. význam r.ejionátni iáentitý ve smystu prací
A. Pass.iho), pozornost věnuje otázkám h1ánic a poh"raniči (včetně promon identity asymbo|ů v z vývojového h|ediska specífickém pohraniei. Česta;. rreti' pi|ířem
teoretických konceptů je pak v|astní po|arizace prostoru, resp. diskuze konceptujádro-periferie. Vyzdvihnout je třeba zejména věcnou stránku diskuze, kdy autorka
zbytečně necituje desítky prací _ nýbrŽ odkazuje na dí|a, která z hlediska jejího
výzkumu povaŽuje za stěŽejní (tento výběr také zdařile zdůvodňuje).
Ve druhé části se autorka zabývá- projevy česko-německé jazykové hranice
v.současné geografické organizaci Česka. Zejména pak s ohíeoám na socio-ekonomické a socio-kulturní ukazate|e a v kontóxtu prací M. Hampla. Hodnocení
diferenciace Česka provádÍ na bázi obvodů obcí s rozšířenou působností státnísprávy' Diskutuje uŽití jednot|ivých ukazate|ů, výsledky shlukové a komponentní
ana|ýzy pak nejen interpretuje,ale vhodně prezentuje i kartograficky.
Třetí část diplomové práce s|ouŽí k ověření závěrŮ vzešlých z hodnocení kvantitativnípovahy. Vyhodnocením dotazníkových šetření obyvaie| čtyř mode|ových ob|astí
v různé po|oze vůči bývalé česko-německé jazýkove hránici, resp, v různých



periferiích Česka (Jemnicku, osob|aŽsku, Podbořansku a Sed|ecku-Jistebnicku) si
S' Ku|dová vytvoři|a vhodný zák|ad pro h|edání prostorových vzorcŮ ku|turních
odlišností Území a diskuzi vnitřního potenciálu jednot|ivých ob|astí z hlediska jejich
rozvoje' B|iŽší pozornost věnuje předpok|adům pro idenÍifikaci obyvate| s regiohám,
zabývá se symbo|y území, regioná|ní identitou a ce|kově pak zhodňocením ku|turních
odIišností pohraničních a vnitrozemských ob|astí.

Pětistránkový čtivý závěr práce vyuŽi|a S. Kuldová nejen ke shrnutí studované
tematiky a dosaŽených výs|edků, a|e i k diskuzi výsledků výzkumu v kontextu prací
různých autorů a k formu|ování da|ších moŽných směrů bádání.
Práce má jasnou vnitřní strukturu, č|ení se do |ogicky řazených (a vnitřně
prou ázaných ) kapito|, obsahuje všechny obvyk|é náleŽitošti'' záv ěr, .é'n"' pramen ůa literatury Gítá 172 po|oŽek), tabu|ek, grafů, obrázků i příloh ad. Tabu|ky,
kartogramy a grafy jsou vhodně provázány s textem. Součástí práce je i rozsáhíá
grafická pří|oha (zejm' fotografie dokumentující stav mode|ových území).
Práce je psána čtivým jazykem a nesh|edávám v ní prohřešky proti pravid|ům
spisovného českého jazyka.

Si|vie Ku|dová před|oŽenou dip|omovou prací prokáza|a schopnost samostatné tvůrčípráce a dovednost uchopit výzkumné téma, uŽitím a kombinací roz|ičných
výzkumných metod nap|nit předem stanovené cí|e, zařadit výzkumné téma do širších
souvis|ostí i zformu|ovat odpovídající závěry. Za zmínku stojí i skutečnost, Že část
g.yáce jŽ autorka pub|ikova|a v Geografii - Sborníku České geografické spo|ečnosti
(č' 4' 2005).

Závěrem si dovo|uji vyjádřit potěšení nad dynamikou odborného růstu
v up|ynu|ých 3 |etech. S. Ku|dová před|oŽi|a z věcného i formá|ního
hodnotnou diplomovoqp1Qc$erou S notóěaním doporučuji k obhajobě.
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