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Předložená diplomová práce je sleduje význam lidských zdrojů jako klíčového faktoru 
rozvoje venkovských obcí. Autorka v teoretické části práce velmi dobře využila zahraničních 
pobytů, které v rámci studia absolvovala a seznámila se s konceptem rozvoje lidských zdrojů 
nejen na základě domácí nebo dostupné literatury, ale využila i konzultací a kontaktů 
s pracovníky jiných zahraničních univerzit k obohacení své práce.  
Teprve po poměrně široce pojatém teoretickém ukotvení práce (str. 12-37) autorka definuje 
hlavní cíle práce. V teoretické části autorka poměrně přesvědčivě dokládá potupnou změnou 
paradigmatu rozvoje venkova a jeho posun od podpory zemědělství k podpoře venkova, důraz 
na rozvoj lokálních zdrojů, změnu přístupu z top-down na bottom-up a význam partnerství 
pro rozvoj venkova.   

Bohužel v této tato poměrně dobře zpracované teoretické část do značné míry chybí propojení 
na vlastní stanovené téma a reflexe jednotlivých konceptů, teoretických východisek nebo 
postojů k rozvoji venkova v českém prostředí a především v praktické části práce.  

Na základě diskuze pojmu sociální kapitál a lidské zdroje autorka stanovila pět hlavních 
pojmů, které jsou podstatné pro rozvoj venkovských komunit. Jedná se o (1) Lidský kapitál, 
(2) Vedení obce, (3) Partnerství, (4) Sítě a (5) Komunity. Tyto hlavní faktory rozvoje pak dále 
zkoumá v podobě případových studií tří vybraných obcí. K diskuzi by bylo možné předložit i 
další faktory rozvoje nespojené pouze z endogenními zdroje rozvoje. Faktory jako je poloha 
obce, její majetek a jeho struktura, způsob hospodaření, zděděné zátěže nebo naopak profity 
mohou také hrát velmi výraznou roli při zajištění rozvoje jednotlivých venkovských obcí.  

Empirická část je zahájena podrobnou socioekonomickou analýzou jednotlivých sledovaných 
obcí. Autorka provádí tuto převážně popisnou analýzu s důrazem na srovnání jednotlivých 
obcí a na zdůraznění společným nebo naopak rozdílných socioekonomických znaků obcí. 
Spojení „letošní volby vyhrála …“ (např. str 45) nebo „poslední uplynulé volby….“ (str. 48) 
v textu DP, která bude dlouhodobě uložena v knihovně, je sice právě nyní srozumitelné a 
jasné, ale pochybuji, že čtenář za 10 let bude vědět, o které volby se vlastně jednalo.  

Vlastní výzkum zpracovatelka provedla pomocí dvou sad dotazníkového šetření a to zvláště 
pro zastupitele obce, kde zkoumala jejich postoje k jednotlivým problémům obce a jinou, byť 
částečně podobnou sadu otázek, použila pro sledování postoje občanů v daných obcích. 
V každé obci autorka zajistila odpovědi alespoň od 5 % obyvatel obce bohužel bez přihlédnutí 
k sociodemografickým strukturám  obyvatel. Analýza výsledků obou dotazníkových šetření je 
provedena na stranách 50 až 77. Zpracování odpovědí vždy za všechny sledované obce a 
doplnění výpovědí o některá veřejně dostupná data je provedeno podle jednotlivých 
tématických okruhů dotazníku  a je přehledné a srozumitelné. Jako cenné lze hodnotit 
především pasáže, kde autorka porovnává dosažené výsledky s očekáváním, která vyplývají 
z teoretické části práce. Jednotlivé výsledky dobře a věcně komentuje. V části, kde autorka 
uvádí jednotlivé máločetné výpovědi, je přepočet absolutních hodnot na procenta již 
zavádějící. (str. 54). Také vyjádření odpovědí v tabulkách 1 a 4 ve sloupci změna míry 
informovanosti jako rozdíl o míře informovanosti mezi dvěma ne zcela souvisejícími jevy 
není zvolena šťastně. Lepší by pravděpodobně bylo, pokud by autorka zveřejnila podíl 
správných odpovědí alespoň u otázek, kde existuje jasně vymezená „správné“ odpověď. 
(např. členství v MAS a MR). Autorka zaznamenala vcelku malé rozdíly v některých 



výpovědích mezi starosty a zastupiteli na jedné straně a mezi obyvateli na straně druhé. Je 
možné tuto částečnou shodu vysvětlit?  

Shrnutí závěrů obou dotazníkových šetřeních provedené v kapitole 6 je přehledné a věcně 
správné. Autorka správně upozorňuje na rozdílné výsledky šetření ve všech tří obcích a 
přehledně formuluje hlavní výsledky z šetření. 

V závěru autorka upozorňuje  ve shodě se zahraniční literaturou na obtížné odlišení intangible 
a tangible faktorů rozvoje venkovských obcí a potvrzuje resp vyvrací jednotlivé stanovené 
hypotézy práce. 

Dobrou formální úroveň práce znehodnocují nepovedené schématické mapy (např. 
Administrativní mapa ORP Rokycany (str. 43). Jejich nižší grafickou úroveň přičítám 
především omezeným možnostem diplomantky při práci grafickými programy.  

Práce je psána čtivým jazykem prakticky bez větších stylistických zakolísání a bez překlepů. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
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