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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Rozvoj malých měst ve středním Posázaví    

Autor práce: Bc. Petr Šulc 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce jsou v pořádku, stejně jako hypotézy. Poněkud zavádějící je snad název práce; mohlo být 

rozvedeno, že jde o vyhodnocení strategických rozvojových programů. Tento přístup je celkem méně 

tradiční, zato inovativní a moderní. Pokouší se uchopit problematiku rozvoje z pohledu sociálního a 

humánního kapitálu, jakož i přístupů k veřejné správě.  K tomu lze připomenout, že v praxi ani 

teoreticky asi nelze najít čistý typ řízení. Některé činnosti vyžadují rychlé rozhodování typu top-

down, jiné spíše dlouhodobý strategický přístup bottom-up. Čtvrtý model New Public Service snad 

nemůže fungovat ani teoreticky, neboť společný zájem obyvatel zřejmě nelze definovat. Poznámka 

ke s. 20: k úbytku pracovních míst v průmyslu a zemědělství došlo v souvislosti s přechodem na post-

produktivní ekonomiku – nikoliv kvůli ukončení centrálního plánování.  

 

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

Práce obsahuje odkazy na relativně značné množství tuzemských i zahraničních titulů, kterými je 

podpořena teoretická koncepce. Ve většině jde o práce z poslední doby.  

 

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

Diplomant se správně snažil o využití více geografických a sociologických metod. Od studenta 

geografie bych však očekával, že pro charakteristiky případových měst využije spíše standardních 

geografických pramenů, než webových stránek a strategických plánů. To však není podstatné.  

 

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

Pokud jde o relevantní otázky, lze považovat výsledky za správné a vzájemně provázané. Připomínky 

mám ke s. 49. Diplomant soudí, že hodnoty stárnutí, populačního úbytku a formálního vzdělání 

dokazují příslušnost sledovaných měst k vnitřní periferii. Jenže stárnutí je obecným trendem, 

přičemž nejvíce stárnou obce do 200 obyvatel a po nich velkoměsta. Úbytek obyvatelstva ve 

městech je důsledkem převažující migrace z měst na venkov, přičemž nejvíce ztrácejí města střední 

velikosti  (s 20 až 100 tisíci obyvatel). Jediným indikátorem, který se vztahuje k perifernosti, je tak 

úroveň formálního vzdělání. Ale i v tomto případě by autor musel srovnat tuto úroveň s městy 

v neperiferních polohách.  
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce vyplývají ze zjištěných výsledků. Výzkumné otázky byly zodpovězeny, přijaté hypotézy 

byly vyvráceny, což je ovšem relevantním závěrem. 

 

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 poněkud delší, ale nelze říci, že by některé její části byly zbytečné. Geografický charakter 

práce by vyžadoval alespoň mapu zájmové oblasti a mapky jednotlivých měst s prostorovým 

rozložením vybraných akcí pro lepší představu čtenáře. 

 

3. Souhrn 

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

Práci by bylo možno zařadit do problematiky regionálního rozvoje. Otevírá vztah tohoto rozvoje a 

přístupů k veřejné správě. Provázanost teoretické, metodologické, empirické a syntetické části práce 

patří k jejím hlavním pozitivům.   

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Proč je Old Public Administration v rozporu se základním heslem demokracie? Vždyť politici jsou 

voleni lidem (viz argumenty V. Klause staršího, nebo rady dnešních politiků, aby si nespokojenci 

založili vlastní stranu). Neměla by kritika směřovat spíše k byrokratizaci tohoto přístupu? 

Z čeho vyplývá, že největším problémem komunitního přístupu ke strategii jsou investičně náročné 

akce? Neměla by kritika směřovat spíše k možným populistickým trendům? 
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