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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Název práce: Dopady změny klimatu na obyvatelstvo Srí Lanky a adaptační strategie

Autor práce: Bc. Bára Molnárová

1. Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografcck character a relevance cílů, 

teoreticcé podložení hppoté  a.)i

Hlavním cílem této DP je percepce obyvatel Srí Lanky dopadů změny klimatu, jejich hlavních příčin a 

následků na ně samotné. Sekundárními cíli jsou analýza využit adaptačních strategií ze strany 

místních domácnost na dopady změny klimatu. 

Autorka DP si stanovila následující hlavní a sekundární výzkumné otázky:

1) Vnímají místní obyvatelé současné a potenciální budoucí dopady změny klimatu? Pokud ano, jak?

2) Jaké jsou jejich adaptační strategie?

Sekundární výzkumné otázky:

1. Znají obyvatelé pojem změna klimatu?

2. Jaké dopady klimatckých změn je nejvíce znepokojují?

3. Kdo nebo co podle nich nese největší zodpovědnost za změnu klimatu?

4. Kdo by měl podle jejich názoru přijmout opatření ve snaze zmírnit změnu klimatu?

Cíle DP i výzkumné otázky jsou formulovány jasně, přiměřeně a mají jednoznačný geografckoo

prostorový charakter, který je podrobněji popsán v metodologii práce. Cíle jsou zcela relevantní a 

vycházejí z aktuálních teoretckooempirických poznatků na dané téma v dané geografcké oblast. 

Práce s literaturou (teoreticcé ucotvení práce, discuse a criticcé  hodnocení literaturp a.)i

Práce je vhodně teoretcky ukotvena na základě konceptu dopadů změny klimatu na 

Autorka provedla podrobnou kvalitní literature review na základě aktuální literatury z odborných 

zahraničních časopisů a knih. Vysoce oceňuji úsilí autorky soustředit se na zdroje s odborných 

recenzovaných časopisů.  Drobnou výtkou je přílišné soustředění na některé autory (př. Braniš, 

Hůnová 2009) v úvodních pasážích  při popisu a vymezení zákl. pojmů. Možná by stálo za to věnovat 

pozornost i novější literatuře z více zdrojů, vč. zahraničních.

Metodika práce (vhodnost aplicovankch metod, cvalita a vhodnost použitkch dat a.)i

Kvanttatvní metodologie práce, tj. dotazníkové šetření na úrovni domácnost ve dvou regionech na 

Srí Lance je vhodně zvolená a počet získaných respondentů je dostatečný. Autorka sama provedla 

výzkum a terénní šetření na Srí Lance, což hodnotm vysoce pozitvně. Data jsou tmto unikátní a 

vysoce aktuální. Vysoce oceňuji, že dané data v zahraničí dokázala získat sama. 

Analytická část práce (správnost a interpretace vksledců, detailnost, structura a prová anost 

analk pi

Výsledky datové analýzy a jejich interpretace se jeví jako v pořádku. Výsledky analýzy jsou vhodně 

diskutovány v příslušné část DP. 

Strana 1 (celkem 2)



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografe a regionálního rozvoje v_2.1

Závěry práce (odpovědi na vk cumné otá cp,  asa ení  ávěrů do širšího contextu vk cumu a.)i

Závěr obsahuje odpovědi na hlavní i sekundární výzkumné otázky. Odpovědi jsou formulovány 

osobitým stylem autorky DP. Osobně bych volil trochu jiný styl u některých odpovědí, ale to nic 

nemění na tom, že odpovědi jsou v pořádku.

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)

Formální úprava: výborná

Stylistcká úroveň: výborná

Citační úroveň: výborná

Komentář (vč. kvality grafky, (ne)přiměřenost délky práce aj.)

Práce je dlouhá cca 100 stran, včetně příloh, seznamu literatury a úvodních stran. Formální, 

stylistcká i citační úroveň DP je výborná. Seznam použitých zdrojů obsahuje dostatečné množství 

odborných pramenů, i když samozřejmě nemůže být vyčerpávající. Grafcká úroveň DP je v pořádku.

3. Souhrn

Celkové zhodnocení práce (vč) přístupu studenta, přínosů práce, prová anosti teoreticcé a 

analpticcé části a.)i

Bára Molnárová vzorně spolupracovala po celou dobu realizace DP, konzultovala její obsah, metody, 

sběr dat i jejich analýzu a interpretaci. Téma si veskrze vymyslela sama, její přístup byl vysoce 

pozitvní. Práce má přínos pro českou geografi rozšířením jejího tématckého i geografckého záběru.

Neznám žádnou práci na stejné téma z oblast Srí Lanky od českého autora/ky.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě

1. Kam by měl směřovat další výzkum na toto téma?

2. Lze najít nějaké praktcké využit t výsledků této DP?

Datum: 3.1.2018

Autor posudku: Robert Stojanov

Podpis:
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