
Oponentní posudek na  disertační práci Radima Perlína „Nástroje 

rozvoje venkovských vesnic“ 

K posouzení byla předložena práce Radima Perlína „Nástroje rozvoje 

venkovských vesnic“ o celkovém počtu 28 str. s přílohou kopií čtyř článků, které jsou 

součástí disertace. 

Téma disertační práce je třeba vidět jako zajímavé a v mnoha ohledech nosné 

a aktuální. Cíle práce nejsou bohužel pregnantně stanoveny a nelze za ně považovat 

text v úvodu – tj. že se jedná o  „pokus rozšířit ne zcela obsáhlé spektrum příspěvků 

v rurální geografii v Česku“ (str. 5). Disertace je rozčleněna do pěti částí. Po 

obsáhlejším úvodu, který je vstupem do problematiky, následuje stěžejní část 

věnovaná nástrojům lokálního rozvoje, kde si autor všímá role územního a 

strategického plánování,  jejich rozdílů v oblasti legislativy, zaměření, schvalování či 

závaznosti. Následuje krátké zhodnocení spolupráce obcí (zejména z hlediska tvorby 

strategických plánů) a shrnutí článků v příloze disertace.  

V úvodní části se autor pokouší nastínit přístupy k problematice rurální 

geografie a naznačit její vymezení či předmět studia. Přijímá koncept, že jednotlivé 

přístupy ke studiu rurální geografie vycházejí z teoretického ukotvení ve skupině 

teorií  „jádro – periférie“, kde venkovské oblasti jsou chápány jako převážně periferní 

prostory. Z tohoto konceptu pak vycházejí i jednotlivé nástroje na podporu rozvoje 

venkovských/periferním oblastí. V souvislosti se změnami ve funkci venkova dochází 

nevyhnutelně i k modifikaci nástrojů rozvoje venkova. Tyto nástroje by měly 

obsáhnout daleko širší spektrum než je agrární ekonomika, důležitý je i význam 

sociální. Toto se odráží i v nových přístupech EU v oblasti Společné zemědělské 

politiky (SZP), jak dokládá reforma z roku 2003 tzv. „nová SZP“, kdy vedle vlastní 

podpory zemědělců existuje i podpora rozvoje venkova („venkovský rozvoj“).  Jedním 

z cílů nové reformy je vytváření „tzv. přívětivého venkova“, kde existuje rovnováha 

mezi zdravou zemědělskou produkcí a dalšími požadavky na krajinu. Krajina 

venkova má být vhodná pro kvalitní život i odpočinek. Evropský zemědělský fond pro 

rozvoj venkova (EAFRD) má vedle osy ekonomické i osu ekologickou, zaměřenou na 

ochranu přírody a krajiny a dále i osu sociální. V předkládané disertaci tento aktuální 

přístup z úrovně EU částečně postrádám, i když programu "LEADER"  ("Liaison entre 



les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova") se 

disertace na str. 22 věnuje. 

V další části autor vysvětluje pojem periferie a snaží se objasnit vztah 

rurálních a periferních oblastí. Ve schématickém znázornění by „urbánní“ a 

„exponované“ mělo mít k sobě blíže, než „urbánní“, vers. „periferní“ či „exponované“, 

ver. „rurální“. Otázka vymezení venkova je věcí velice problematickou, neboť zde 

můžeme přistupovat na základě různých kritérií – architektonických, urbanistických, 

sociálních, ekonomických, statistických či administrativních. Autor správě polemizuje 

s problematikou venkova vymezeného pouze na základě hustoty zalidnění.  

Následující kapitola je již plně „domovskou stránkou“ autora disertace. Proto 

jsem od ní očekával trochu více, hlavně pokud se týká praktických zkušeností, 

kterých má autor nepřeberně. Velice pozitivně hodnotím kritické poznámky 

k plánovací dokumentaci, jednak co se týče převládající analytičnosti a skepse nad 

skutečnými možnostmi ovlivnění územního rozvoje. Problémem je i koordinace 

jednotlivých dokumentů z hlediska horizontálního, vertikálního (dokumenty státu, 

kraje, obcí) i časového. Autor upozorňuje na skutečnost, že v zázemí Prahy je 

koordinace rozvoje obcí či v širším zázemí metropole prakticky nulová. Analytičnost 

vede k tomu, že vlastní navrhovaná část dokumentu často netvoří ani klíčovou pasáž 

textu. Paradoxem je, že se snižující se velikostí řešeného území se snižuje 

podrobnost i kvalita dokumentace. Autor disertace v roce 2003 připravil metodiku pro 

přípravu strategických dokumentů pro venkovské obce a mikroregiony. Postrádám 

nástin, zhodnocení významu této metodiky  a jejího aplikačního potenciálu.  

Poslední kapitola představuje shrnutí článků, které autor přikládá v příloze. 

Jedná se o 4 statě publikované v odborných časopisech – Acta Universitatis 

Comenianae (2006), Agricultural Economic  (2006 -mezinárodní vědecký časopis 

vydávaný z pověření Ministerstva zemědělství ČR a pod gescí České akademie 

zemědělských věd; vychází od roku 1955), Environment and Planning C (2010) a 

Geografie  (2010). Autor se zmiňuje, že publikační výstupy navazují na řešené 

projekty, schází jejich výčet.   Postrádám rovněž závěry práce a náměty na 

rozpracování řešené problematiky do budoucna (jakým směrem by se další výzkum 

mohl ubírat). 



Práce je psaná vcelku jistým a odborným jazykem. Je poznat, že autor se 

danými tématy dlouhodobě zabývá. Z formálních záležitostí je možná upozornit jen 

na některé nedokonalosti na str. 25 a 26. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Předložená disertační práce shrnuje řadu výsledků, které autor získal během 

své bohaté činnosti na úseku sledované problematiky. Myslím si, že některá témata 

mohla být rozpracována a přiblížena důsledněji a to zejména vzhledem ke 

skutečnosti, že autor je uznávanou osobností na problematiku rurální geografie a 

plánovací dokumentace. Vzhledem k uvedenému posudku doporučuji práci 

přijmout pro obhajobu doktorské disertační práce. 
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Výzkumná činnost 
Od 1. ročníku studia se doktorand v úzké spolupráci se školitelem zapojuje do výzkumu 

(participace na projektech zpracovávaných členy katedry, vlastní grantové projekty – např. 

GAUK, granty pro doktorandy apod.). 

 

 

Publikační činnost 
1) Povinné publikace před obhajobou dizertační práce: 

Do obhajoby dizertační práce doktorand publikuje minimálně dva odborné články v 

recenzovaném vědeckém časopise, přičemž jeden článek může být nahrazen kapitolou v 

odborné recenzované knize. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand předkládá 

potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku. Akceptují se pouze publikace, které uvádějí 

afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu. 

2) Počet publikací v případě odevzdání dizertační práce jako monotematického souboru 

publikací: 

Minimální počet jsou 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise, nebo kapitoly 

v recenzovaných odborných knihách. Dané publikace musí tvořit určitý logický, tematicky 

ucelený, celek, musí být uvedeny první a uzavřeny závěrečnou kapitolou. V případě 

kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda. Autorský podíl 

specifikuje první autor, vedoucí týmu, příp. školitel. Akceptují se pouze publikace, které 

uvádějí afiliaci katedry a číslo výzkumného projektu. 

3) V průběhu studia doktorand publikuje anotace a recenze vědeckých prací a články 

popularizační povahy; první nejpozději do konce 2. ročníku studia. 

 

Kučerová 8 


