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Hodnocení věcné stránky práce

Práce se zabývá tématem aktivity obcí ve venkovském prostoru. Tato aktivita je sledována na
základě aktivity při předkládání projektových žádostí obcemi v ČR. Práce se nejprve věnuje
informacím k danému tématu v již publikovaných studiích. Následuje vymezení metodiky a
následnězpracovánídataempiricképorovnáníaktivityobcíajejichúspěšnostnaúrovniČRa
vybraných kraj ů.

Pro srovnání aktivity a úspěšnosti obcí na úrovni České republiky je zásadní, že si jednotlivé
obce z různých krajů nemohly vzájemně konkurovat. To snižuje vypovídací schopnost údajů
o aktivitě a úspěšnosti obcí za jednotlivé kraje.  Lze předpokládat, že v některých krajích by
byla úspěšnost nižší, než jinde (v závislosti na „dravosti" obcí).

Při definování indexu vzdělanosti (str. 43) není jasné, proč autorka zvolila příslušné váhy pro
jednotlivé  typy  dosaženého  vzdělání.  Proč  má vysokoškolské  vzdělání  právě  3,5  krát vyšší
hodnotu, než vzdělání základní?

V práci  se  často  porovnává   podíl  úspěšných  obcí  k celému vzorku  obcí  v daném  regionu.
Vhodnější je  se  spíše  zaměřit  na  podíl  úspěšných  projektů  vůči  podanému  počtu  projektů
v regionu.  To  spíše  může  ukázat  na  to, jak  kvalitní  projekty jsou  (s  tím,  že  významným
omezením je finanční limit daný výzvou).

Na  str.  54  autorka  zmiňuje,  Že  obce  vpardubickém  kraji:  „..malé  obce  si  podaly  malé
množství  žádostí,  ale  požadovaly  neadekvátně  jejich  počtu  velký  objem  dotace."  V čem
spočívá ona neadekvátno st?

Zpráceneníjasné,pročprůměméúdajeoobjemudotacezaobcejevtabulkách10a14nižší,
než v tabulce  18. Autorka pravděpodobně použila jednou data neočištěná, zahmující všechny
obce i v případě,  že žádaly vícekrát. V druhém případě patmě již očistila data o obce, které
žádalyvícekrátakaždoutakovouobecdovzorkuzapočítalapouzejednou.

Zajímavější pohled je na „vnitroregionální" srovnání, kde je konkuence mezi obcemi přímá.
Efekt takové analýzy ovšem snižuje relativně nižší četnost pozorování.

Hodnocení formální stránky práce

Prácejepofomálnístráncecelkovězpracovánaveliceslušně.Vtextusenaněkolikamístech
objevuje  spojení  „..kraje  si  podaly...",  nebo  ,,... kraj  byl  úspěšný...".  Ve  skutečnosti  však
autorka patmě neměla na mysli kraj,  ale  obce v daném kraji,  které mohly být žadatelem o
dotaci.

Na str. 81  není jasný smysl věty o „noclehámě" a žijících obyvatel Prahy. Asi mělo jít spíše o
lidi pracující v Praze.



Shrnutí hodnocení

S ohledem  na  výše  uvedené  komentáře  hodnotím  diplomovou  práci jako  velmi  dobrou  až
dobrou.

Otázky k diskusi

1.   Jakým   způsobem   autorka   chápe   pojem   „vzájemná   blízkost   aktérů"   (str.   41)?
V současné  době  vysoce  mobilního  kapitálu  a  téměř  nulovým  nákladům  na  přenos
infomací se tato hranice výrazně posouvá.

2.   Jakým způsobem se lišila úspěšnost obcí,  které podaly více projektových Žádostí od
těch, které podaly pouze jednu Žádost? Byly projekty obcí, které Žádaly vícekrát, na
kvalitativně vyšší úrovni, či tyto obce Šly cestou kvantity bez ohledu na kvalitu?

3.   Čím si autorka vysvětluje to, Že s rostoucím počtem obyvatel roste i průměmý počet
Žádostí na obec? Předpokládal bych, že profesionalizace místní samosprávy se děje od
vyššího počtu obyvatel (všechny obce do 500 obyvatel jsou stále velmi malé).

4.   Jak  si  autorka  vysvětluje  inverzní  povahu  vývoje  hodnoty  indexu  vzdělanosti  vůči
volební účasti (str. 95)? Vypadá to, Že lidé s vyšším vzděláním nechodí k volbám.
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