
Posudek na diplomovou práci pí. Leony PEJCHAROVÉ 

„Iniciativa EU LEADER jako nový přístup k politice rozvoje venkova a její přínos pro vytváření 

spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova na místní úrovni“ 

 

 

Předložená práce pí. L. Pejcharové je věnována poněkud opomíjené stránce europeanizace, 

tj. iniciativě LEADER, tedy politice rozvoje venkova. 

Výrazným přínosem práce, kromě volby tématu, je zjm  to, že ji autorka založila i na 

výzkumu v terénu, jak v Čechách, tak i ve Francii, kde při svém pobytu spolupracovala 

s univerzitními vědci. Znalost místních poměrů a prodiskutování tématu s aktéry tohoto procesu 

na těch nejnižších úrovních (obecní samosprávy, soukromé firmy, sdružení) rozhodně dává této 

práci velmi zajímavý charakter a umožňuje lepší pochopení dopadů europeanizace na zdánlivě 

druhořadý rozvoj venkova i na zlepšení kvality života (např. řešením otázky udržitelného rozvoje). 

Základní problém této práce bychom mohli vidět v poměrně malém počtu použité 

literatury, což je však vysvětlitelné tím, že jen málo prací na toto téma vyšlo. I kvůli tomu je 

předložená práce cenná. 

Cílem komparativní případové studie bylo odpovědět na otázku, zda iniciativa LEADER 

upevňuje vazby spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem společnosti, tedy ne přímo 

otázka europeanizace jako taková, nýbrž její dopady, tedy vlastně zhodnocení efektu evropské 

společné zemědělské politiky, zjm. efektu path dependency. Práce také poukazuje na to, že i když 

primárně to nebyl zásadní cíl iniciativy, v praxi je rozvoj venkova nejen záležitostí jednoho 

přístupu (zemědělská politika), nýbrž je v něm provázána řada různých záležitostí, zjm. turistika. 

Velmi zajímavá je komparace obou zemí, resp. obou místních akčních skupin Pays d'Albret ve 

Francii a Posázaví, o.p.s. v České republice. 

Předložené práci by se možná dalo vytknout poněkud povrchní vysvětlení a použití teorie 

path dependency. Nutno však poznamenat, že konečný výsledek práce přesahuje aplikaci jedné či 

druhé teorie, a rozhodně přináší důslednou analýzu dosud neprobádaného terénu. 

Kromě několika výše uvedených námitek je práce pí. Leony Pejcharové velmi zajímavá a 

přínosná k pochopení procesu europeanizace. Výrazným plusem této práce je vlastní výzkum. 

Poznámkový aparát je dostatečný a literatura je správně použita. 

Práce plně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Navrhuji ohodnocení velmi dobře až výborně. 

 

V Praze dne 27.1.2011 

Doc. Michel Perottino, PhD. 


