oponentský posudek

na diplomovou práci s názvem ,,Územni identita obyvatel Česka _ vyvojovy a hierarchický
pohled'' autorky Kateřiny Štětinovépředložené k obhajobě na Katedře sociální geografie á
regioriálního roz.,zoje Přírodovědecké fakult.v tlniverzíty Kariovv v Praze

Práce autorky je věnována sloŽitému a jen poznanému fenoménu uzemni identity.
V nejobecnější podobě si klade za cí| ,,vnést do studia regionální identity obyvatel... ... i další
rovinu v podobě zkoumání toho, jak se ruzné hierarchické úrovně regionů projevují rozdi|ně

v uzemí i v lidských myslích.. a v oblasti metodické pak,,nalézt vhodný způsob pro empirické
zkoumání uzemni identity v rámci Českérepubliký.. Tento obecný cíl dále konkretiiuje do
podoby čtý hypoté z, které se v práci pokoušítestovat. Zqimá ji, zda je pravda, že:
,,1. Česká republika prochází v posledních přibliině patnácti letech obdobím bouřlivé
změny prostoroých vzorců _ érou budování, přerodů ěi zániků regionů a to ve svých
důsledcíchovlivňuje vztah obyvatel k územív podobě jejich regionální identity.
2. Toto formování není iniciováno a organizováno pouze ,,shora.. (reforma veřejné
sprály). Ale i zdola v podobě např. vývářeni zájmových sdruŽení obcí, euroregionů a také
přerodů kulturních oblastí.
3' Mezijednotlivými stupni administrativního členěníexistují velké rozdi|y v intenzitě
jejich zakořenění v myslích obyvatel a to je dáno nestejnou délkou jejich existence a rozdílnou
mírou jejich přirozenosti z hlediska tradičníhoúzemního povědomi za|oženého např. na
sounáleŽitosti s historickou zemí.
4. V rámci jednoho hierarchic-kého stupně (typ) regionu pak |ze na!ézt velké azemní
rozdily v síle vztahu obyvatel k těrrrto jednotkám...

Konkrétní text práce je rozdělen do pěti kapitol. Po úvodu následuje kapitola věnovaný
popisu pouŽité metodiky. Tato část diplomové práce bohuŽel příliš nenaplnilá mé očekávání.
Je extrémně krátká (pouhé 3 strany) a neposkýuje čtenári dostatečně přehlednou informací o
tom, jak autorka v práci skutečně postupovala. V někteýh pasážích spíšepřipomíná diskusi
o teoreticky moŽných metodách, neŽ popis skutečně pouŽitých metod. To je škoda, protože
ětenáŤ musí informace o metodách práce čist ažmeziřádky v dalšíchkapitolách.
Třetí kapitola je věnována teoretickému zaútmováni práce a diskusi literatury. Je
poctivě zpracovaná. proto poskytuje základni přehled i čtenáři, kteý není expertem v daném
oboru. Y závěru této kapitoly autorka vhodně zdtrazňuje zák|adní poznatky tóorie, na kteých
bude stavět v dalšíchkapitolách, především Paasiho teorii institucionalizace regionů. Čt".ta
kapitol4 je věnována systematickému popisu různých hierarchických úrovní,k nimŽ můŽe bý
vztahována uzemni identita obyvatel - od Českérepubliky na straně jedné, přes historické
země, Euroregiony, kraje, kulturní oblasti, obvody obcí s rozšířenou působnostíaž po uzemi
zájmoých sdruženíobcí na straně druhé. U kaŽdého ztěchto územních celků autorka
popisuje formování územníhotvaru _ hranice, formování syrnbolického tvaru, formování
institucionálního tvaru a zakotvení v regionálním povědomí. Speci á|ni dtraz je kladen na jižní
Čechy. které slouŽí autorce coby modelovó územi. nekoliv je v textrr rzirlět snaha o
systematičnost, výslerlek je orlšem dosti nept*ehledný-. Na čtenáře text působídojnrern, že si
autorka vzala příliš velké soušto' Záběr popisované problematiky je obrovskji často jsou
ovšem nejzajímavějšívěci jen naznačeny, ale nerealizovány. Řada argumentů je
spekulativních - jako ukázku bych doporučit přečísttext na str. 78 a79, kde se vpouhých
dvou odstavcích o celkem devíti větách postupně piše, žé:,,...|ze pouze spekulovat.....'
,,',.|ze předpokláddt...,,, ,,...bude pravděpodobně.. '.., ,,. '.|Ze odhadovat. , .,,, ,,.. .můžeurčitě
přispět. ..,,,,,,'.pak|ze předpokládat...o,. Nemám autorce zaz|é,žetaktopostupuje,
vědoma si

nejasné prokazatelnosti někteých tvrzení. Je spíše škoda, že záběr této části textu byl zvolen
přílišširoce, a Íada nápadů a dílčíchhypotéz nemohla býrt ,finančních,kapacitních ani
časoých důvodu v práci ověřena'
Za nejcennější část práce povaŽuji pátou kapitolu, v nížautorka na zžk|adě ýsledků
dotazníkového šetření provedeného mezi rodiči žákůvybraných škol na Prachaticku a
Pelhřimovsku. ukazuje vztalt lidí k uzen.li. Arttorka si je dobře věcloma metoclologických
omezení (např. neíeprezerltatir'nosti v,r'braného vzorku responclen.tů), a s daty, která se ji
podařilo shrorrráŽdit zacházi wáŽ|ivě a přiměřeně jejich v1povídacím moŽnostetn. To přináší
Ťadu zajimavých inťormací a rovněŽ umoŽňuje výsledky empirického výzkumu podpořit
některé intuitivně přijímané skutečnosti'
V samotném závěru autorka shrnuje její odpovědi na otazky implicitně obsaŽené
v hypotézách a dospívákzávěru, žehypotézylze v zásaďěpřijmout.

Nakonec bych chtěl ocenit velký objem práce, kteý autorka do zpracování diplomové
práce v|oži|a a chtěl bych' navzdory mnohym výše uvedeným vyhradám, práci

doporučit k obhajobě.

Y Pra2e.15.9.2006

RNDr. Tonráš Kostelecký,'.ÓSc.
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