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Posudek vedoucího diplomové práce

ŠrĚrlruovÁ, K. (2006): Územní identita obyvate| Česka _ vývojový a hierarchický
poh|ed. Diplomová práce. UKv Praze, PřF, KSGRR, Praha, 136 s. +,l0 s. pří|oh.

Předmětem posudku je dip|omová práce, která vznika|a na katedře sociá|ní geografie
a regioná|ního rozvoje PřF UK v Praze od roku 2003' Územnílregioná|ní idéntita
obyvate| v Česku je tématem, kterému se autorka věnuje dlouhodóbě a vzhledem
k tomu, že ana|ýza Územni diferenciace regioná|ní identity obyvate| v mode|ovém
Území okresu Prachatice byla předmětem její ročníkové práce V roce 2OO3 |ze
konstatovat, Že ,,regioná|ní identita.. provází Kateřinu Štětinovou téměř po ce|ou dobu
jejího studia. Tomu odpovídá autorčin nejen nadstandardní přeh|ed o prob|ematice
(|iteratuře, výzkumných prob|émech), aIe i její hIubší pochopení. Autorka Se
v průběhu zpracování dip|omové práce inspirova|a nejen dosavadními výzkumy
regioná|ní identity, které se realizovaly na po|i geografie, a|e také výzkumy zob|asii
socio|ogie. Mj' proto je třeba na práci K. Štětinové nah|íŽet jako na práci
interdisciplinárn í povahy.

Práci |ze členit do 4 částí. V první části (kap ' 2 a 3) se autorka věnuje zejména
teoreticko-metodo|ogickým otázkám výzkumu. Jedná se o promyšlenou, vhodně
strukturovanou a z h|ediska zastoupení jednot|ivých směrů i reprezentativní diskuzi
s Iiteraturou, jejímŽ výs|edkem je nejen utřídění, vyjasnění a vysvětlení termino|ogie,
podrobný rozbor prob|ému, a|e i formu|ování zák|adních otázek a mantinelů v|aštní
výzkumné činnosti. Ta je pak koncipována v duchu ,,nové.. regioná|ní (či ku|turní)
geografiB, zejména v kontextu Paasiho teorie institucion a|izace regionů.
Z metodo|ogického h|ediska se jeví jako pozitivní autorčina kombinace přístupů
extenzivního a intenzivního výzkumu. Druhou část (kap. 4) práce tvoří v|astni ana|ýza
Územní identity obyvate| Česka a Jihočeského kraje. Vyhodnocením a interpreiací
výs|edků dotazníkového šetření autorka předk|ádá poměrně p|astický obraz o
současných prob|émech formování regioná|ní identity, a to jak Ve vztahu
k jednotlivým ,,s|oŽkám.., které Se na jejím utváření podí|ejí, tak ve vztahu k různým
řádovostním úrovním regionů. Třetí (stěŽejní) část práce tvoří kap. 5, v níŽ autorka
provádí rozbor v|astního dotazníkového šetření v oblasti Prachaticka a Pe|hřimovskaa ana|yzuje územní diferenciaci regioná|ní identity obyvatel ,,uvnitř.. těchto
administrativních jednotek. Závěrečnou část pak tvoří diskuze dosaŽených výs|edků
v kontextu teoreticko-metodoIogických východisek.

t<. Štětinová čtenáři nezakývá prob|émy s nimiŽ se při psaní práce setka|a, zmiňuje
|ímity v|astních hodnocení í pouŽitých metod a vhodně formu|uje i potenciá|ní



zaměření dalších výzkumů na tomto poli. Tím si de facto vytvoři|a vhodný ,,odrazovýmůstek.. pro výzkumy, které hod|á reaIizovat v rámci postgraduá|ního doktorského
studia.

Práce má jasně a výstiŽně stanovené cí|e i pracovní hypotézy, kjejichŽ nap|nění,resp' potvrzení se vrací v závěru práce. Práce je vhodně-členěňa, jednottive kapito|yjsou vnitřně provázány a mají logickou gradaci; obsahuje všechny onuýr.re ná|eŽitosti:
závěr' seznam |iteratury (čítá 122po|oŽek), pramenů ipří|oh 

" 
ipo fórmá|ní stránceje zpracována kvaIitně.

Kateřina Štětinová před|oŽenou dip|omovou prací prokáza|a schopnost samostatné
tvůrčí práce a dovednost uchopit výzkumné téma, uŽitím základních metod nap|nitpředem stanovené 

-c.í|e, 
zařadit výzkumné téma do širších (teoretických, vývojových iregioná|ních) souvis|ostí i zformu|ovat odpovíd ající závěqy. Auto'"" pur. áo[o1úeu;i,abJ zejryéna výstupy v|astního šetření pubIikova|a v odborném tisku 1napr.v Geografii - Sbornítu Čcs).

Autorka před|oŽi|a z věcného
neŽ doporučit k obhajobě.

i formálního h|ediska hodnotnou práci, kterou nezbývá

RNDr. Pave| Chromý. Ph.D.


