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Diplomová práce Lindy Krajčovič představuje svým způsobem ojedinělou práci. Studentka se v rámci 
svého profesního uplatnění zapojila do přípravy nového strategického dokumentu pro město 
Vodňany a zkušenost z konkrétní práce v konkrétním prostředí rozvoje města se pokusila přetavit 
v teze diplomní práce. Práce tedy vychází z velmi dobré a podrobné znalosti mechanismů řízení 
města a z možností a limitů zpracování a realizace strategického plánu.  

Struktura práce má obvyklý charakter. Po uvedení tématu práce se diplomantka logicky věnuje 
teoretickým přístupům při usměrňování socioekonomického rozvoje města  a diskutuje přístupy ke 
strategickému plánování.  Druhá část představuje jádro práce je zaměřena na hodnocení postupů a 
procesů při vzniku, projednávání, schvalování a realizace konkrétního strategického plánu města 
Vodňany.  

Teoretická část je uvozena poměrně obsáhlou diskuzí teoretických konceptů sociálních sítí, sociálního 
kapitálu a významem participace při usměrňování lokálního rozvoje. V této části autorka prokázala 
schopnost dobře pracovat se zahraniční literaturou, dobře využila moderní přístupy a správně 
komentuje některé  přístupy  a koncepty. Možná by práci více prospělo, kdyby se v druhé praktické 
části práce autorka více vrátila k některým tezím a prověřila nebo doložila platnost/neplatnost těchto 
přístupů v konkrétním strategickém plánu města Vodňany.  

Autorka dále diskutuje komunitní a expertní přístupy při tvorbě strategického plánu a dochází 
k jednoznačnému závěru, že pro malé město typu Vodňany je použití komunitní metody 
strategického plánování nejvhodnější (str.24).   Možná by prospělo, pokud by tuto tezi diplomantka 
dále rozvedla a lépe vyargumentovala.  Například podmínka vstřícného přístupu města, uváděna 
hned v úvodu další kapitoly jako jedna z podmínek zpracování úspěšného dokumentu, jistě limituje 
použití komunitní metody zpracování.   

Při formulaci celkem 4 hlavních hypotéz práce autorka vychází z opory v odborné literatuře a mezi 
hypotézami formuluje také tezi, že pro malé město je strategický plán zpracovaný komunitní 
metodou vhodný. Na tuto tezi si ale již před dvěma stranami textu odpověděla sama citací Vozába.  

Vlastní zpracování praktické části práce je pro diplomantu na jedné straně usnadněno tím, že v letech 
2010-2011 samostatně vedla tým, který zpracoval strategický plán pro město Vodňany. Tato 
zkušenost a znalost je však pro diplomantku i přítěží, protože jen velmi obtížně se odpoutává od 
velmi konkrétní a velmi detailní znalosti všech procesů, postojů a struktur, které v rámci 
strategického plánování vznikly.   

Zpracování programu rozvoje města Vodňany je popisováno korektně v logické struktuře a autorka 
velmi dobře využívá svých osobních znalostí a kontaktů. Za přínosné považuji citaci postojů různých 
představitelů veřejné správy nebo dalších aktérů, kteří se na zpracování dokumentu podíleli, protože 
právě změna jejich postoje dobře identifikuje efekt vytváření strategického plánu. Právě nepochybný 
výsledek budování sítě sociálních kontaktů a participace aktivní části veřejnosti na přípravě a realizaci 



strategického plánu je jedním z nejvýznamnějších přínosů komunitního plánování a potvrzuje některé 
teze uváděné v úvodní teoretické části textu.  

Při popisování struktury jednotlivých skupin nebo kroků, které tým řešitelů v rámci řešení učinil, se 
překladatelka dopouští jisté míry popisnosti. Tuto část by jistě bylo možné jednak zkrátit a dále 
doplnit o vyhodnocení efektivity zvolených nástrojů nebo hodnocení jejich pozitivních nebo 
negativních dopadů.  

Kritériem úspěšnosti strategického plánování je kromě budování sociálních sítí a vazeb mezi aktéry 
lokálního rozvoje především realizace některých záměrů. Autorka dokládá, že po necelém roce se 
podařilo zahájit realizaci celé řady projektů uvedených ve strategickém plánu a na základě vyjádření 
vedoucích představitelů města dokládá, jak byl a je strategický plán používán v běžném operativním 
rozhodování města. V rozporu s tím, je ale tvrzení, že teze nebo cíle strategického plánu  a povědomí 
o realizovaných  projektech je v skupině místních podnikatelů (a pravděpodobně) i mezi dalšími 
aktéry lokálního rozvoje, je poměrně nízké. Čím si tento paradox diplomantka vysvětluje. Bylo by 
možné ještě více zapojit místní veřejnost a seznámit ji nejen s cíli strategického plánování, ale i 
s možnostmi a podmínkami realizace jednotlivých záměrů.  

Za přínosnou považuji závěrečnou diskuzi silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb strategického 
plánování a dobrou argumentaci  jednotlivých tezí.  

V závěrečné kapitole se autorka vrací k formulovaným tezím práce a velmi jasně a přesvědčivě 
dokládá naplnění formulovaných tezí. Zde je na místě otázka, zda-li se ale jedná o ojedinělý příklad 
Vodňan, nebo zda-li je možné výsledky zobecnit a převést i do jiných měst obdobné velikosti.  
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