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Disertační práce obsahuje relativně krátký přehled teorie nástrojů lokálního 
rozvoje, jejich kritické hodnocení a čtyři dříve publikované články v časopisech, o 
nichž předpokládám, že prošly standardním recenzním řízením. 

Pokud jde o teorii rozvoje venkova, stala se v posledních letech skutečně 
jedním z velmi častých výzkumných témat zejména v západní Evropě a především 
ve Velké Británii. V našich podmínkách spatřuji v této sféře ještě značný deficit. 
Například jinak velmi dobrá práce Touška, Kunce a Vystoupila (2008) analyzuje 
zemědělství na 33 stranách, zatímco venkov na čtyřech řádcích. Z tohoto hlediska 
považuji disertaci za velmi užitečnou. 

Samozřejmě, že o problému by bylo možno diskutovat z různých dalších 
hledisek. Počet citací zahraničních autorů není nijak ohromující. Nebylo by marné, 
podívat se v teoretické rovině i na polskou rurální geografii, která alespoň 
kvantitativně vykazuje značný rozvoj. Nicméně pro získání základního přehledu je 
teoretická část podle mého názoru dostačující, neboť se dotýká víceméně všech 
hlavních problémů chápání geografického výzkumu venkova. 

Další pasáže se věnují kritickému pohledu na strategické plánování a na 
vztahy mezi územním a strategickým plánem. K této kritice bych se připojil s další 
připomínkou. Strategické plány se vesměs zaměřují na rozvoj. V některých 
mikroregionech však není rozvoj reálný. Pokud se přesto plánuje, dostáváme se 
k problému bezbřehé výstavby cyklostezek a golfových hřišť bez jakýchkoliv dalších 
vazeb a bez odpovědi na otázku, jak vlastně tyto aktivity napomáhají regionálnímu 
rozvoji. V těchto regionech by bylo žádoucí očekávat od strategického plánu spíše 
řízený útlum – jinak tyto plány neodrážejí realitu a nelze jich prakticky využít.  

Jednostranná zaměření strategických plánů periferních oblastí na rozvoj 
cestovního ruchu také zpravidla téměř neodpovídají na otázku, proč by měli turisté 
navštěvovat výlučně studovaný region, když sousední regiony nabízejí prakticky 
totéž. Chybí tedy nejen provázanost se strategickými plány jiných regionů, ale i 
analýzy konkurence těchto regionů. 

Není pochyb o tom, že Radim Perlín je předním českým odborníkem ve sféře 
geografie venkova. Tuto jeho činnost v poslední době provázejí i publikační aktivity a 
aktivní vystoupení na různých konferencích a dalších akcích a vědeckoorganizační 
činnost. Známá je rovněž jeho metodická činnost ve sféře rozvoje venkova. To jej 
opravňuje hodnotit danou problematiku s přehledem. 

Přiložené články jsou vybrány dobře s ohledem na ilustraci problému nástrojů 
lokálního rozvoje. Jak už bylo naznačeno, českých příspěvků s obdobnou tématikou 
není mnoho. I když nepochybuji, že disertant byl hlavní osobou i u článků napsaných 
ve spoluautorství, měl by asi být u těchto článků, předkládaných jakou součást 
disertace, uveden jeho konkrétní podíl. 



Velmi kladně hodnotím rovněž jazykovou stránku práce. Na rozdíl od 
srovnatelných disertací jiných autorů práce neobsahuje gramatické ani stylistické 
chyby.  

Jsem přesvědčen, že Radim Perlín splňuje požadavky na získání kvalifikace 
Ph.D., což prokázal i touto disertační prací. 
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