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POSUDEK OPONENTA 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, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíl práce je stanoven přiměřeně úrovni magisterské práce. Je v současné době vysoce aktuální a 

patří do geografie ze dvou konkrétních důvodů: jednak je téma klimatické změny geografické samo o 

sobě, a navíc zvolené místo pro výzkum – ostrov Srí Lanka – z něj dělá zajímavou případovou studii 

z území, které u nás rozhodně nepatří k nejznámějším.    

 

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

Autorka prokázala dobrou orientaci v literatuře vztahující se k tématu své diplomové práce. 

V seznamu literatury uvádí klíčové publikace nejenom z geografie, ale i z příbuzných oborů, což je 

pro řešení interdisciplinárního tématu naprosto nezbytné. Většina citovaných titulů je v angličtině, 

což je důkaz její jazykové kompetence.  

 

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

Terénní výzkum pomocí dotazníkového šetření je vhodnou metodou pro řešení výzkumných otázek, 

které si autorka formulovala v úvodu práce. Jeho příprava proběhla v souladu se zásadami realizace 

tohoto výzkumného nástroje a získané výsledky jsou tudíž relevantní. Překvapivé je sdělení v popisu 

výzkumu, že se žádný z oslovených respondentů odpovědi na otázky nevyhnul.  

 

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

Analýza je provedena věcně správně. Grafy jsou srozumitelné, mají jen drobné nedostatky. Např. v 

grafu č. 2 na str. 58, znázorňujícím věkové kategorie respondentů, je chybou, že věkové kategorie 

nejsou v legendě označeny, ale jen číslovány. Co které číslo znamená, je nutno hledat v textu.  

Také výpočet podílu respondentů zastupujících městské a venkovské obyvatelstvo v grafu č. 3 na str. 

59 na dvě desetinná místa je poněkud přehnaný. Kdybychom se pustili do diskuse, co je město a co 

venkov (zvlášť v exotických zemích, jako je právě zkoumaná Srí Lanka), ukázalo by se jasně, že taková 

přesnost je v tomto případě zbytečná.  

Analýza jako celek se může zdát do jisté míry stručná, protože získaný materiál nabízel více 

interpretačních možností, ale pro účely diplomové práce je tento rozsah zcela dostatečný. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Na závěr autorka poměrně výstižně zodpověděla na výzkumné otázky a celkem zdařile je 

zakomponovala do teoretického kontextu. 

 

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.) 

Práce je po formální stránce výborná. Ke struktuře ani délce textu nemám připomínky. Kvalitní jsou 

jak mapy, tak i grafy. Jen popisky jsou někdy z důvodu nadměrné stručnosti trochu matoucí: např. 

„Včasný příchod dešťů a distrikt“ – myšleno Hodnocení včasného příchodu dešťů podle distriktů 

(nebo ve vztahu k distriktu). Takových popisků je v práci víc.  

 

3. Souhrn 

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

Práce je obohacením geografického poznání vnímání environmentální hrozby klimatické změny 

obyvateli konkrétního malého území na Srí Lance. Analytické závěry vyplývají z teoretických 

konceptů, vše je založeno na dobré znalosti literatury. Autorka práce prokázala, že umí zpracovat 

výzkumný úkol. Navíc je třeba pozitivně ohodnotit skutečnost, že ho realizovala v cizí, exotické zemi.   

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Čím si vysvětlujete tak vysokou ochotu srílanských respondentů ke spolupráci? Opravdu nikdo 

neodmítl? To by bylo v Evropě nevídané.   

2. Překvapivé je, že mezi destinacemi možné migrace na str. 77 se vůbec neobjevuje Velká Británie. 

Přitom tam respondenti vyjmenovávají z evropských zemí Francii, Nizozemí, Švýcarsko a dokonce 

Island? Není to chyba? 

 

Datum:   20. ledna 2018 

  

Autor posudku:  prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.  
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