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Diplomová práce se pokouší analyzovat intenzitu vazeb a sociálních kontaktů v rámci 
vybrané místní akční skupiny (MAS) Pošumaví. Práce si klade za cíl analyzovat jak 
vertikální, tak i horizontální vazby mezi aktéry lokálního rozvoje ve venkovském prostoru. 
Autorka si na závěr teoretické diskuze položila dvě základní výzkumné otázky, které se týkají 
jak zapojení aktérů lokálního rozvoje, tak i existence sociálních sítí ve vybrané MAS 
Pošumaví. Bylo by jistě přínosnější, pokud by se autorce lépe podařilo zakomponovat obě 
vhodně zvolené výzkumné otázky do teoretické diskuze v předcházejícím textu.  
 
V rámci teoretického ukotvení práce diskutuje autorka celou řadu teoretických přístupů, které 
je možné nebo vhodné použít pro analýzy sociálních vztahů a vazeb na venkově. Práci by více 
prospělo, pokud by jednotlivé diskutované teoretické přístupy byly více propojeny k tématu 
práce. Takto diskuze teoretických přístupů působí poněkud odtažitě od vlastního těla práce. 
Mezi jednotlivými přístupy autorka také diskutuje bottom-up přístup a jeho uplatnění v rámci 
metody Leader. Jaké jsou hlavní omezení, které z uplatnění tohoto přístupu vyplývají?   
 
Pravděpodobně není nutné podrobně analyzovat jak principy a východiska politiky rozvoje 
venkova a jednotlivých programových dokumentů (kap. 4). To jsou témata, která jsou 
prodiskutována opakovaně v jiných dokumentech a v této DP již není možné doplnit 
informace o další nové poznatky nebo zkušenosti.  
Stejně tak by bylo možné v textu o celkem 111 stranách zúžit kapitolu 6 o podrobný popis 
orgánů a činností MAS.  
 
Ve vlastní výzkumu se autorka zaměřila na hodnocení intenzity vertikálních i horizontálních 
sociálních vazeb v MAS Pošumaví a to na základě dotazníkového šetření, které bylo 
verifikováno rozhovory s vybranými hlavními aktéry lokálního rozvoje.   
Autorka správně uvádí, že členské obce MAS Leader Pošumaví se seznamují s principy 
spolupráce v rámci MAS Leader a že teprve poznávají výhody a možnosti této spolupráce. To 
dokládá i tím, že do MR se postupně hlásí i další obce nebo zvažují aktivní členství v rámci 
MAS Pošumaví. Není ale tento zájem o spolupráci vyvolán především možností získat 
v rámci grantových kol MAS další formu dotace na vlastní projekty? Jedná se skutečně o 
zájem o spolupráci, nebo pouze o zájem o potenciální možnost dotace. 
 
Při hodnocení sociálních sítí a vazeb v MAS je na místě základní otázka. Jaké vazby v rámci 
sledované MAS podle autorky převládají? Jedná se hlavně vertikální vazby v rámci 
hierarchické struktury veřejné správy, nebo se jedná o převážně horizontální partnerské vazby 
jednotlivých členů mezi sebou navzájem?  
 
Jako zajímavé zjištění lze považovat hodnocení funkčnosti členské základy MAS. Na rozdíl 
od jiných MAS, jsou v Pošumaví členy mikroregiony a teprve jejich prostřednictvím obce. 
Stálo by asi za hlubší diskuzi  jak ovlivňuje forma členství obcí v MAS míru jejich spolupráce 
a míru spolupráce obcí a dalších aktérů lokálního rozvoje. Mohla by existovat hlubší 
spolupráce, pokud by členy byly bezprostředně obce?  
 
Jedním z výsledků práce této práce je i zjištění, že nejhlubší vztahy jsou mezi nejbližšími 
partnery. V této souvislosti je na místě i otázka, zda velikost MAS není omezením pro 



spolupráci obcí? Mohou existovat v rámci celé MAS společné projekty, společné činnosti, 
společné zájmy?  
 
Celkově považuji i přes některé výhrady diplomovou práci za dobrou, po formální stránce 
nemám k práci zásadní připomínky a doporučuji ji k obhajobě. 
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