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1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy

Téma bakalářské práce považuji za přínosnéa aktuálnL neboť se zabývá poměrně složitým tématem
deskripce sociálních sítía mapování interakcí, v obecné rovině networkingu v oblasti místního
rozvoje. Jejich aktivita a nastaveníje podstatným faktorem pro podporu místníhorozvoje.
Cíl článku je exaktně vymezen, vytvářídobrá východiska pro realizaci výzkumu.

práce s literaturou
Kapitoly jsou vhodně koncipovány ve schématu metodiky vědecké práce. Téma je v rámci

teoretických východisek zpracováno s použitímrelevantního přehledu odborné literatury a zdrojŮ z
pohledů zahraničnícha tuzemských autorů.
Zpracované deskripce lze považovat za relevantnía vhodně vymezujícírůznépohledy a hodnocení
řešenéproblematiky, Za pozitivní zjištěnípovažuji dostatečně kritický a diskusní přístup k řeŠeným
tématům, nejedná se pouze o deskripci odborné literatury.

Metodika práce

lze

V metodické rovině chce autor kvalifikační práce vycházet z metodiky kritického realismu, coŽ
považovat na úrovni bakalářské práce za poměrně náročný úkol. Z východisek kritického

realismu, spojeného s vymezením odlišením nutných a nahodilých jevů, je ale možnépřehledně
vyhodnotit místně specifická prostředí v obcích a rozdíly mezi nimi. Vzhledem ke kvalitativně

zaměřenému výzkumu, tématu práce a provedeným šetřením, bych také považoval za vhodné
doplnit práci i deskripcí konkrétníhopřípadu ve formě case study a to například ,,dobré
institucionální praxe" v kontextu kritickorealistických přístupŮ, l s přihlédnutím k uvedené
připomínce považuji nastavenou metodiku práce za adekvátní a vhodnou k řešenéproblematice.
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Analytická část práce
Autor pracuje prioritně s informacemi, získanými v dotazníkových šetřeních, které uskutečnil ve
vymezeném území.V analytické částípráce jsou zpracovány zejména výsledky z šetřenív dobrou
vypovídací hodnotou, informace jsou zpracovány přehledně v textovém i grafickém vyjádření. Určitý
problém spatřuji s použitým přístupem. Autor sije vědom, že by v kontextu aplikované
kritickorealistické metody měl ve druhé fázi výzkumu následovat intenzivnívýzkum zaměřený na užší
skupinu jevů (str. !7), a jak správně uvádí, i ,,odhalení nahodilých a nutných okolnostívzniku jevu"
(str.17). V tomto smyslu jsou publikované výsledky v textu spíše popsané nepřímo než průkazně.
V technické rovině bych pro většípřehlednost doporučil u Grafu 3 a 4 uvést ve vysvětlivkách i popis

proměnných na osách, v ostatních aspektech je práce na dobré úrovni.

Závěry práce
Závěr v uceleném rozsahu shrnuje hlavní zjištěnépoznatky z výzkumu, které jsou v diskusní
závěrečné pasáži kvalifikační práce přehledně sumarizovány a zhodnoceny, Také formulace závěru
odpovídá vymezeným cílůmpráce, Za určitý nedostatek v závěru považuji neuvedení klasifikace

a

rozlišení jevů v kontextu kritickorealistické metody, spíšeje jedná o výčet hlavních zjištění.
V kontextu uvedené připomínky bych v uvítal ze strany auta i uvedení určitých omezení, spojených
s použitímtohoto přístupu v průběhu výzkumu a zpracování práce, což by napomohlo i dalšímu
výzkumu používající
uvedenou metodu.

2. Formální náleŽitosti práce

(zatrhněte vašivolbu)

Formální úprava: výborná / velmi dobrá

úroveň:
Citačníúroveň:
Stylistická

l

dobrá

l

nevyhovující

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující
vÝborná / velmi dobrá

l

dobrá

l

nevyhovující

Komentář
Práce je z formálního a stylistického hlediska zpracována na velmi dobré úrovni, výraznějšívýhrady

v rámci tohoto aspektu hodnocení práce nejsou.

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce
Teoretickou část práce hodnotím jako dobře zpracovanou, obhajujícíobsáhle pojatý přehled
publikací, vztahujícísek řešenéproblematice. V analytické částije obsažena kvalitně zpracovaná
analýza kvantitativních ikvalitativních dat a také posouzenírole aktérůa místníchsítí.Doporučil
bych zkoumané jevy více klasifikovat z pohledu kritickorealistických přístupů, jak je předsevzato
v metodice práce.

Hodnocená práce odpovídá požadavkůmkladeným na kvalifikačnípráce bakalářského stupně

a
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doporučuji ji k obhajobě

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě.

(zatrhněte vašivolbu)

Otázky k obhajobě
Existují závislosti mezi populačnívelikostíobce a funkčnostísítímezi institucemi v obci, resp. vůči

ostatním aktérům?
Jaké bariéry podle Vás nejvíce omezují rozvoj meziobecní spolupráce?

Datum:24.8.2O2O
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