
Posudek na diplomovou práci Lenky Petříkové

Sítě aktérů regionálního rozvoje v Místní akční skupině Pošumaví

Diplomová práce Lenky Petříkové na téma Sítě aktérů regionálního rozvoje v Místní akční 

skupině Pošumaví má přiměřený rozsah a splňuje požadavky na strukturu tohoto typu práce. 

Cíl práce definovaný v úvodu („zhodnotit fungování sítí v rámci MAS Pošumaví“) je doplněn 

výzkumnými otázkami uvedenými na konci třetí kapitoly.

Témata jednotlivých hlavních kapitol i jejich obsah má logickou návaznost, autorka postupuje 

od vymezení základních pojmů vztahujících se k cílům a zaměření práce (venkov, regionální 

rozvoj, institucionální teorie i sociální sítě) ke konkrétnějším informacím o aktuálních 

politikách vztažených k rozvoji venkova, které přímo souvisí s činností Místních akčních 

skupin na českém venkově. Využívá při tom celou řadu literárních zdrojů. V této kapitole 

však postrádám podrobnější informace o realizaci programů využívajících princip LEADER 

v ČR (např. počet zapojených MAS v jednotlivých programech, počty projektů, finanční 

částky, apod.). Minulost této metody je naznačena pouze v celoevropském kontextu (nejsou 

však uvedeny programy realizované na našem území), pozornost není věnována ani 

budoucnosti (programovací období 2014+).

Vlastní praktická část práce začíná kapitolou věnovanou metodickému postupu při výzkumu, 

který se skládal ze dvou fází – dotazníkového šetření a rozhovorů s vybranými osobami.

V další kapitole je popsána vybraná Místní akční skupina Pošumaví, její vznik, struktura, 

zapojení v projektech.

Výsledky vlastního výzkumu velice podrobně a čtivě přináší sedmá kapitola práce. Statistické 

výstupy jsou prezentovány v tabulkách a grafech různého typu, komentáře a analýzy jsou 

doplněny názory osob dotazovaných formou rozhovorů. Tím autorka dosáhla vytvoření 

uceleného obrazu situace, včetně zdůvodnění a vysvětlení skutečností zjištěných 

v dotazníkovém šetření.

Závěry práce propojují do jednoho celku teoretická východiska, výzkumné otázky a zjištěné 

výsledky, čímž úspěšně naplňují cíle práce.

Seznam literárních (i internetových) zdrojů je až překvapivě obsáhlý, uvádí celou řadu 

tuzemských, ale i zahraničních publikací a autorů. V přílohách jsou uvedeny vzory obou 

použitých dotazníků i další mapové a textové informace vztažené ke zkoumané MAS.



Celkově je práce jak po obsahové, tak i formální stránce velice dobře zpracovaná.

Jako velice zajímavý a poučný se jeví závěr uvedený v poslední větě této kapitoly (na str. 86) 

– autorka zde uvádí, že dospěla k názoru, že: „…pohled manažerů a předsedy MAS… je 

v mnoha případech optimističtější…. A že představitelé MAS vnímají důsledky svých aktivit 

a projektů na území pozitivněji …(než ostatní respondenti).“ Toto zjištění by mělo být 

poučením i pro další realizátory výzkumných šetření, kteří se často zaměřují pouze na 

představitele (starosty, předsedy, manažery) různých subjektů.

Poznámka oponenta - Pro analýzu vztahů a sítí bylo možno využít i jiný přístup (analýzu 

sociálních sítí), který však vyžaduje specializovaný software (např. UCINET), kterým autorka 

pravděpodobně nedisponovala.
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