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Diplomová práce představuje poměrně ucelený a dobře teoreticky podložený pokus o hodnocení 
konkrétních dopadů různých forem příhraniční práce v regionu Jesenicka. Autorka na základě velmi 
podrobné diskuze teoretických východisek se při formulování vlastních cílů práce opírá především o 
institucionální teorie, které v práci velmi široce komentuje a to s oporou v zahraniční literatuře. 
V rámci diskuze hraničního efektu a dopadu hranice bych považoval za nutné v obecných 
východiscích podrobněji vymezit hranice různého řádu. Je totiž zcela zřetelné, že diskutované efekty 
hranice jsou dobře sledovatelné na úrovni státních hranice, ale mohou být sledovatelné i na jiných 
řádovostních úrovních (regionální, mikroregionální hranice) nebo na jinak vymezených typech 
hranice (sociokulturní, národnostní, jazykové, apod.) hranice.  Tato poznámka se ale spíše vztahuje k 
některým citovaným pramenům. 

Pro celkové vyznění této práce by bylo velmi prospěšné, pokud by byly diskutované programové 
dokumenty EU pro rozvoj přeshraniční spolupráce (kap. 3.) více konfrontovány s teoretickými 
východisky práce a zařazeny do struktury obecnějších teoretických konceptů regionálního rozvoje.  

Autorka velmi dobře metodicky ukotvuje svoji práci v obecných přístupech k sociogeografickému 
výzkumu a dobře argumentuje potřebou specifického evaluačního procesu ve srovnání s běžně 
užívanými metodami hodnocení projektů.  Stejně tak je možné považovat za správné rozdělení 
hodnocení projektů na dvě části. V první převážně kvantitativní části hodnocení autorka sleduje 
všechny projekty realizované prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce  a pokouší se tyto 
projekty dále klasifikovat z hlediska jejich významu pro rozvoj přeshraniční spolupráce. V druhé části 
práce autorka hodnotí vybrané případové studie, které mohou dokumentovat některé obecné 
přístupy používané při přípravě a realizaci přeshraničních projektů.  

Na str. 52-53 autorka hodnotí efekt přeshraniční spolupráce na základě, jak je uvedeno v poznámce 
pod čarou, rozhovorů se starosty vybraných obcí. Bylo by pravděpodobně prospěšné, pokud by 
autorka podrobněji rozepsala postupy, které vedly k těmto závěrům, nebo jedná li se subjektivní 
postoje jmenovaných představitelů veřejné správy.  

Při hodnocení socioekonomického postavení sledovaného území mikroregionu Jesenicko, se autorka 
v závěru (kap. 6.7., str. 56) dopouští některých tvrzení, která nejsou v předcházejícím textu takto 
zcela jednoznačně hodnocena. Z textu například nevyplývá, že region patří mezi „nejproblémovějším 
oblastem ČR“ 

Při vlastním hodnocení projektů (kap. 7) autorka správně rozděluje projekty na malé a velké projekty. 
Malé projekty jsou definovány explicitně jako projekty podpořené v rámci fondu malých projektů, 
zatímco velké projekty nemají v textu uvedené přesné charakteristiky. 

Při kvantitativním hodnocení projektů autorka zaujímá k některým projektům hodnotové pozice. 
Například uvádí, že kvalita mikroprojektů projektů se v průběhu roku postupně zvyšovala, aniž by v 
práci bylo zřetelné, z čeho toto hodnocení vychází. Přesto lze ale svoji strukturou i obsahem 
považovat tuto část práce za velmi dobrou.  

Kvalitativní hodnocení je zaměřeno na analýzu dopadů celkem vybraných 5 projektů realizovaných 
v rámci  přeshraniční spolupráce na Jesenicku. Autorka hodnotí vybrané projekty ve stejné struktuře 
a to včetně zdůvodnění výběru projektu. V hodnocení se zaměřuje nejen na průběh podpořené 
aktivity, ale i na její širší dopad do komunity a informace vycházejí z rozhovorů s představiteli 
institucí, které hodnocené projekty připravovaly nebo zajišťovaly.  

 



V závěrečném hodnocení významu přeshraniční spolupráce se autorka vrací k položeným výzkumným 
otázkám a pokouší se na ně nalézt odpovědi vyplývající z provedeného výzkumu. Domnívám se, že 
autorka je v některých pasážích kapitoly 9. překvapivě optimistická v pozitivním hodnocení dopadů 
jednotlivých projektů. Především z případových studií vyplývá, že se jedná o projekty realizované ve 
velké části obcemi, které slouží převážně místní komunitě a jejich dopad při  budování horizontálních 
sociálních sítí a tedy posilování přeshraničních kontaktů partnerů na stejné úrovni je problematický 
nebo jenom obtížně sledovatelný. Naopak v závěrečné 10. kapitole autorka hodnotí pozitivní i 
negativní dopady této formy přeshraniční spolupráce zcela realisticky.  

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky na tento typ práce a práci doporučuji 
přijmout k obhajobě.  
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