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Název práce: Aktivity malých obcí v programu rozvoje venkova

Zpracovatel: Jitka Volková

Práce   Jitky   Volkové   se   zabývá  regionálním   dopadem   využití   podpory  prostřednictvím
Programu rozvoje venkova pro malé obce do 500 obyvatel.

Autorka  se  rozhodla  sledovat  regionální  diferenciaci  podpory  prostřednictvím  zvoleného
programu  pro  malé  venkovské  obce.  V úvodní  pasáži  autorka  především  za  podpory  již
klasické  práce  Blažka  a  Uhlíře  neinovativně  klasifikuje  přístupy  k regionálnímu  rozvoji  a
regionální politice. V této části postrádám kromě uvedených myšlenek také diskuzi obecného
zaměření  Společné  zemědělské politiky a   možnosti její transfomaci v rámci posílení jejího
11. pilíře. Rád bych znal názor autorky na tuto problematiku.

řo:::žítcuhačáá::Í:t:jreácíesapuetcoírfiŤÉas:íá:]nněí€:s#:u;pČoŠ:g::níTá±Sokénheopřve3:š:tva[z:epvá::žš;:t
tvrzení, že jako reakce desintegraci obcí vznikly správní obvody ORP, které lépe zvládají své
kompetence v samosprávné činnosti. (str. 21  dole).

Autorka správně argumentuje potřebami a požadavky malých obcí a zdůrazňuje roli starosty
při  zajišťování jednotlivých  aktivit  obce.  Bylo  by však v této  části  na místě  také  diskutovat
věcnou  oprávněnost  a  „správnost"  požadavků  na velké  infrastrukturální  projekty  ze  strany
velmi malých obcí. I na toto téma bych rád slyšel názor diplomantky.

Autorka  správně  a  se  znalostí  hodnotí  Politiku  venkova  v kontextu  EU  a  to  včetně  změn
v tomto programovém období.

Pro  naplnění  zvoleného  cíle  práce  autorka  správně  formuluje  celkem tři  hypotézy,  které  se
dotýkají aktivity malých obcí z hlediska jejich populační velikosti, úrovně sociálního kapitálu
a v závislosti na geografické poloze.   K velmi podrobně zpracované  metodice práce nemám
zásadní  připomínky,  autorka  správně  a  kriticky  hodnotí  jak  použité  zdroje  dat,  tak  také
diskutuje  i  zvolené  ukazatele.  Možná  by  této  části  práce  prospělo  pouze  stylisticky  lepší
zpracování,\ kde by byly pouze  v bodech uvedené ukazatele dále okomentovány.

Vlastní jádro práce představuje analýza aktivity a úspěšnosti malých obcí podle krajů (kap 7.).
Autorka rozděluje  obce na aktivní obce -podaly alespoň jednu žádost v programu,  dále na
úspěšné  obce,  obdržely    dotaci  a neaktivní  obce  (pasivní),  které  nežádaly  o  dotaci  v rámci
tohoto  programu.  Autorka  ale  správně  uvádí,  Že  tyto  obce  mohly  ve  stejném  období  Žádat
z jiných evropských nebo národních zdrojů.    Vlastní analýza je provedena pomocí základních
statistických  ukazatelů  se  zohledněním  rozdílného  počtu  sledovaných  obcí  v jednotlivých
krajích.  Přesto  některé  formulace,  kde  autorka hodnotí  absolutní  počty  aktivních/úspěšných
obcí nepůsobí v této části přesvědčivě.

Hodnocení je jak na celostátní  úrovni tak i v případě  dvou vybraných krajů  (nejvyšší počet
žádostí   a  nejúspěšnější)   provedeno   korektně   a  je   vhodně   doplněno  jak   tabulkami   tak
vloženými  kartodiagramy.    V této  části  práce  by  prospělo,  pokud  by  se  autorka  pokusila
formulovat  důvody  velmi  rozdílné  úspěšnosti jak  mezi  kraji  ČR  tak  i  v rámci  krajů  mezi
jednotlivými okresy.

Další   část   hodnocení   je   zaměřeno   na   sledování   tří   vhypotézách   zmíněných   fáktorů
úspěšnosti.  Autorka potvrdila podle  očekávání  hypotézu,  že  obce  s vyšším počtem  obyvatel



jsou aktivnější při podávání žádostí a naopak populačně velmi malé obce mají nejnižší míru
aktivity i úspěšnosti. Může to souviset s tím, že větší obec mají profesionalizovanou veřejnou
správu?   Sledování   intenzity  sociálních  vazeb   a  míry  aktivity  respektive  vzdálenosti   od
jádrových oblastí a míry aktivity neprokázala žádné relevantní souvislosti.

Práce je napsána jasným a srozumitelným jazykem, je doplněna celou řadou tabulek, grafů a
kartogramů a po formální stránce k práci nemám žádné zásadní připomínky.

Práci doporučuji k obhajobě.

Radim Perlín

Vedoucí práce


