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Hodnocení

Formulace cílů přesná a 
konkrétní

částečně nejasná nejasná nebo 
nekonkrétní

Hlavní cíl práce je celkem jasně definován a prezentován. Výzkumné otázky jsou pak 
definovány přesně a s konkrétní vazbou na obecné cíle metody Leader. Je potřeba konstatovat, 
že metoda Leader je relativně novou materií a tak i novým faktorem ovlivňujícím regionální 
rozvoj. Stanovení cílů práce tak není jednoduché a předem, např. historicky, dané. Z tohoto 
hlediska je potřeba ocenit i výběr cílů a definování prostředků jejich dosažení.  

Náročnost cílů vysoká průměrná Nízká
Náročnost spočívá v jejich relativní novosti a praktické ukotvenosti v politikách regionálního 
rozvoje i v zemích EU různým způsobem. Teoretická analýza problému vychází z konkrétního 
poznání regionu Podlipansko a ve zpracování velkého množství statistických materiálů, které 
jsou však dostupné. Proto ji hodnotím jako vysokou.

Splnění cílů výborné  velmi dobré dobré nevyhovující
Cíle byly splněny. Pro novost problematiky však nebylo jednoduché nalézt metodiku 
hodnocení, definovat závěry subjektivního hodnocení a nalezených dat a oddělit je od jejich 
zdrojového hodnocení. Autorka použila v rámci hodnocení první otázky metodiku hodnocení 
(Čepelka), která je vhodná a všeobecně přijímaná. Druhá a třetí otázka byla hodnocena za 
pomoci vlastního dotazníkového šetření a dále s použitím řízeného rozhovoru s ředitelkou 
MAS. V dotazníkovém šetření byly otázky zvoleny vhodně a vyhodnocení odpovědí je 
provedeno korektně a za použití předem zvolených metodik. Výstupy jsou pak uspořádány do 
tabulek a grafů, které jsou opřeny o statistické metody. Závěry jsou pak definovány výborně a 
vystihují i problematiku činnosti a hodnocení činnosti MAS obecně.

Práce s literaturou výborná velmi dobrá až dobrá nevyhovující
Diplomantka v úvodní části práce dobře konstatuje základní prameny práva a další teoretické 
zdroje Programu rozvoje venkova a metody Leader a na základě rozboru literatury dobře 
stanovuje základní teoretické přístupy ke studiu metody Leader obecně i ve vztahu ke 
sledovanému regionu. Z pramenů evropského práva k programům rozvoje venkova vytýkám 
opomenutí podstatného pramene, a to: „Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o 
strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) – č. 
144/2006 EK“.
Výborně je pochopeno propojení ISÚ  a SPL MAS.

Obsahová úroveň výborná  velmi dobrá až dobrá nevyhovující
Diplomantka zpracovává jednotlivé kapitoly velmi podrobně. Pro její práci bylo však občas 



pochopitelně těžké se vyznat někdy až v protichůdných názorech různých kapacit, které se 
zabývají metodou Leader a její aplikací Místními akčními skupinami. Proto velmi oceňuji 
snahu o osobní zapojení do činnosti MAS Podlipansko jednak osobní praxi v kanceláři MAS a 
následně i provedení dotazníkového šetření členů MAS Podlipansko. Na vyhodnocení se pak 
podílí i názory a stanoviska ředitelky MAS. Autorka se však správně zamýšlí nad názory
ředitelky, skutečnosti interpretuje vlastním způsobem, ale automaticky je nepřejímá.
Žádná témata práce nejsou nadbytečná, žádná nechybí a závěry jsou učiněny ze získaných dat. 
Závěry jsou pak uspořádány logicky a podpořeny konkrétními, prací získanými, daty. 
Polemizoval bych pouze se závěry, které se týkají propagace MAS vlastními členy. V tomto 
případě je potřeba si uvědomit, že nejlepší propagací MAS je vždy pozitivní výsledek práce, 
tedy dnes především činnosti implementace cílů IV. osy v PRV. Pozitivně je tedy potřeba 
vyhodnotit i závěr, že výsledek a dobré hodnocení MAS Podlipansko je dán osobním 
nasazením a zkušenostmi pracovníků kanceláře MAS.

Metodická úroveň výborná  velmi dobré dobrá nevyhovující
Velmi pozitivně hodnotím způsob zvolené metodiky a její dodržení v průběhu provádění 
práce. V té souvislosti je potřeba opět konstatovat novost metody Leader a tak i faktickou 
absenci jejího faktického i formálního hodnocení ze strany řídících a monitorovacích orgánů. 
Tato skutečnost je pak v současnosti i limitujícím faktorem pro hodnocení metody Leader 
obecně a jednotlivých MAS konkrétně jak z pohledu ŘO PRV (MZe), tak i z pohledu 
Národního orgánu pro koordinaci (MMR). 

Formální úroveň výborná  velmi dobrá až dobrá nevyhovující
Práce je bez výhrad a vyhovuje základním formálním požadavkům.

Významná pozitiva
V diplomové práci je řešena velmi aktuální problematika. Autorka se svou prací fakticky i 
teoreticky zapojila do procesu nalézání způsobu hodnocení MAS a porovnávání jednotlivých 
MAS z hlediska hodnocení cílů PRV (případně i jiných OP) i MAS navzájem.

Zjištěné nedostatky zanedbatelné méně podstatné podstatné 
Za určitý nedostatek práce je možné považovat pouze neexistenci výhledů činností MAS  
vzhledem k budoucím cílům, například, dle návrhu obecného nařízení o společných 
ustanoveních k EU fondům pro programové období 2014 – 2020.

Otázky do diskuse 1. Doporučila byste provádět hodnocení jednotlivých MAS 
v místě jejich působení na základě místního šetření, nebo 
centrálně na základě statistických dat o jejich činnosti?

2. Jaký vidíte základní cíl samoevaluace MAS?

Celkové hodnocení

Práci k obhajobě doporučuji nedoporučuji
Návrh celkového 
hodnocení

Výborně velmi dobře dobře nevyhověl
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