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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Cílem práce Lubora Jenčeka je vymezit region Českého ráje na základě analýzy symbolů využívaných 

k jeho propagaci. Na rozsáhlém vzorku analyzovaných propagačních materiálů autor zkoumá 

symboliku území, které má daný leták, prospekt apod. reprezentovat a prezentovat. Podle 

dosažených poznatků z analýzy těchto propagačních materiálů (které byly získány ze všech 

dostupných informačních center v potenciálním regionu Českého ráje i v jeho širokém okolí) autor 

stanovuje hranici Českého ráje a přispívá tak do (nejen) akademické diskuze „Co je Český ráj?“, „Kde 

jsou jeho hranice?“. V kontextu teorie institucionalizace Anssiho Paasiho, tak na základě analýzy 

symbolického tvaru regionu určil jeho prostorový tvar. Metoda výzkumu umožňuje získat také 

poznatky o symbolech, které jsou k propagaci regionu využívány v jeho různých částech. Je tedy 

možné rozpoznat, zda je region ve své propagaci jednotný (utváří se homogenní region), nebo zda je 

v rámci Českého ráje více dominantních symbolů či center, a je tak region symbolicky nesourodý 

(heterogenní region – „Českých rájů existuje více“). 

Zajímavou tuto práci dělá také to, že navazuje na diplomovou práci Michala Semiana (2010). V ní 

Michal Semian na základě regionální literatury stanovil hranice Českého ráje, které pak podrobil 

vlastní analýze v podobě rozhovorů s představiteli obcí v Českém ráji a také jejich myšlenkových 

map. Tato práce využívá pro regionalizaci Českého ráje jinou metodu. Komparace použitých metod i 

výsledků obou prací je velmi cenná. Práce navazuje na tradici výzkumů v rámci albertovské geografie 

a je pro ni přínosná (především v kontextu výzkumů vzniklých v rámci Centra pro výzkum v kulturní a 

historické geografii). 

Teoretická část práce je ukotvena ve výzkumech nové regionální geografie, kulturní geografie, place 

brandingu a marketingu ad. Práce s literaturou i šíře seznamu literatury, tvořící teoretický základ 

práce a sloužící ke stanovení hypotéz je velice kvalitní. Oceňuji především, jak autor účelně 

kombinuje poznatky z rešerše literatury, vybrané zdroje výborně porovnává, kriticky hodnotí jak 

z obecného pohledu výzkumů v tématu, tak i vzhledem k vlastnímu použití v empirické části práce. 

Autor dobře stanovil cíle, výzkumné otázky i hypotézy práce. Výborně promyslel a otestoval metodu 

sběru dat i způsob analýzy výsledků. Především empirická část práce je svou kvalitou, rozsáhlostí, 

pečlivostí na poměry bakalářské práce velmi nadstandartní. Vysoké kvality dosahuje i formální 

zpracování práce i v ní obsažené kartografické výstupy. Už během tvorby práce Lubor Jenček 

identifikoval mnoho dalších výzkumných problémů (především metodického charakteru), kterými by 

se chtěl dále zabývat a přispívat tak do poznání získávaného v rámci výzkumů identity a 

institucionalizace regionu, tradičních témat albertovské geografie. 

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