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Úvod

Diplomová práce Lindy Krajčovič se zabývá problematikou strategického plánování rozvoje území a 

jejím cílem je prověřit/vyhodnotit metodu komunitního zpracování strategického plánu jako nástroje 

rozvoje města.  Komunitní přístup k plánování je zde chápán jako metoda široké participace klíčových 

aktérů a široké veřejnosti na přípravě, příp. i realizaci plánu. Definice tohoto pojmu není ustálená a 

často je komunitní plán chápan jako nástroj plánování veřejných nebo sociálních služeb pro vybrané 

skupiny znevýhodněných osob s cílem posilování sociální soudržnost na úrovni měst nebo regionů. 

Diplomová práce má 93 stran, je formálně členěna do 9. kapitol, které jsou doplněny přehledem 

literatury, přílohovou částí a abstrakty v českém a anglickém jazyce. Úvodní část práce (kapitoly 1-3) 

tvoří teoretické zarámování řešené problematiky a je zaměřena na popis vybraných teoretických 

konceptů s vazbou na řešenou problematiku (teorie sociálních sítí a sociálního kapitálu, teoretické 

koncepty participace občanů na věcech veřejných, koncept strategického plánování jako nástroje 

rozvoje území). Pomyslným můstkem mezi teoretickým úvodem a hlavní částí diplomové práce je 

popis cílů a hypotéz v kapitole č. 4 a následně v nečíslované kapitole popis metodiky hodnocení. 

Jádro práce tvoří kapitoly 5-8, ve kterých autorka popisuje tvorbu, schvalování a následně i realizaci 

Programu rozvoje města Vodňany. Hodnocení metody komunitního zpracování strategického plánu 

je tedy založeno na případové studii a také na detailní znalosti uvedeného programu, neboť autorka 

byla koordinátorkou jeho přípravy. Syntéza hodnocení je v závěrečné kapitole č. 9 zpracována 

pomocí metody SWOT.

Hodnocení 

V teoretické části autorka prokázala schopnost práce s domácí i zahraniční odbornou literaturou a 

srozumitelně popsala vybrané teoretické koncepty s vazbou na téma práce. V popisu konceptů se 

zabývá nejenom jejich definicí, odlišnému pojetí z pohledu různých vědních disciplín (sociologie, 

geografie), jejich vazbě na ekonomický a regionální rozvoj, ale také stručně popisuje výsledky

empirických výzkumů. Slabším místem teoretického úvodu je závěrečná část, ve které se autorka 

pokouší o velmi jednoduchou kategorizaci strategických plánů a v kontextu zaměření práce se vcelku 

logicky věnuje detailněji popisu dvou odlišných přístupů při přípravě strategického plánu z hlediska 

míry participace klíčových aktérů a veřejnosti – expertní vs komunitní přístup. Z popisu obou přístupů 

vyplývá, jakoby v realitě existovaly pouze tyto dva „krajní“ přístupy. Ve skutečnosti nicméně existuje 

velká pluralita přístupů a to jak k míře, tak i způsobu zapojení aktérů a veřejnosti do přípravy 

strategických a koncepčních dokumentů měst, jež odráží specifika místních podmínek (populační 

velikost územní jednotky, motivace k pořízení plánu, důvěru občanů k místní politické reprezentaci 

atp.). Polemizovat lze i s některými závěry, neboť čistě expertní přístup se dnes v praxi nevyužívá 

(nebo zcela výjimečně), a proto např. tvrzení, že expertní přístup je vhodnější aplikovat na větší 

územní celky je dosti problematický.

Východiskem pro hodnocení metody komunitního zpracování strategického plánu jako cíle 

diplomové práce bylo stanovení čtyř následujících hypotéz: (zde je nutné ještě podotknout, že by 

bylo vhodnější nejprve stanovit (výzkumné) otázky a ty potom doplnit formulací hypotéz):



(i) Na malém městě je komunitní přístup zpracování strategického plánu vhodnou metodou;

(ii) Rizika vyplývající z komunitního plánování lze překonat aktivitou veřejné správy (tato 

rizika jsou zde chápána jako nezájem veřejnosti nebo malou aktivitu aktérů lokálního 

rozvoje);

(iii) Komunitně zpracovaný strategický plán má mnohem vyšší naději na realizaci než 

expertně zpracovaný;

(iv) V průběhu tvorby strategického plánu komunitní metodou dochází k vytváření vazeb a 

sítí mezi klíčovými aktéry ve městě.

Autorka na základě kritického hodnocení jednotlivých kroků přípravy Programu rozvoje města 

Vodňany potvrzuje v závěrech práce platnost jednotlivých hypotéz, nicméně dle názoru oponenta na 

základě problematické a místy ne zcela srozumitelné metodiky. Ta je založena na kritické analýze 

jednotlivých kroků přípravy vybraného programového dokumentu, kterou představuje zejména 

detailní popis řízení a organizace celého procesu a způsobů zapojení klíčových aktérů i veřejnosti do 

přípravy programu. 

Kriticky lze hodnotit již míru detailu, kterou autorka zvolila pro popis jednotlivých kroků přípravy, jež 

místy obsahuje z hlediska cílů práce nepodstatné detaily doplněné desítkami někdy až banálních 

citací řady účastníků plánovacího procesu. Podstatným problém je ale fakt, že v textu není fakticky 

popsán ani hodnocen obsah výsledného dokumentu na základě předem zvolených kritérií. Zde bylo 

možné prostřednictvím standardních evaluačních metod zhodnotit obsah výstupů programového 

dokumentu z hlediska navrženého komunitního přístupu plánování, např. relevance a konzistence 

návrhové části, efektivnosti navržených cílů atp. Celé hodnocení je primárně postaveno na názorech 

klíčových účastníků procesu a získaných zkušenostech autorky a pouze okrajově je využita analýza 

dat.

Zodpovězení některých stanovených hypotéz je dle názoru oponenta také obtížné pouze 

prostřednictvím případové studie. Například tezi, že vyšší míra participace aktérů a veřejnosti na

přípravě rozvojového dokumentu zvyšuje šanci na realizaci rozvojového dokumentu, by bylo nutné 

ověřit na vzorku municipalit a nikoliv pouze na případové studii. Tento přístup by umožnil vyhodnotit 

možné souvislosti mezi zvoleným přístupem ke strategickému plánování a jeho výstupy včetně 

způsobu a míry následné realizace plánu. 

Z hlediska formy lze práci vytknout poměrně nízkou strukturaci textu a tedy horší přehlednost celého 

dokumentu.

Závěr

Předloženou diplomovou práci doporučuji s výše uvedenými výhradami k obhajobě, ve které by se 

autorka měla přednostně zaměřit na zdůvodnění zvolené metodiky hodnocení a srozumitelně popsat 

a vysvětlit logickou stavbu celé práce (provázanost cílů, hypotéz a metody hodnocení).
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