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Autorka předložila práci na velmi aktuální téma práce místních akčních skupin (MAS). Efektivitu 
autorka chápe jako naplnění základního cíle práce MAS – posílení spolupráce mezi členy MAS a 
posílení spolupráce mezi řídícími orgány MAS a jednotlivými členy – subjekty ve venkovském regionu. 
Poměrně rozsáhlá práce v rozsahu 100 stran textu doplněná o celkem 8 příloh sleduje standardní 
strukturu tohoto typu práce od stanovení cílů přes obecné charakteristiky programu Leader a 
hodnocení činností vybrané MAS Podlipansko. V další kapitole se autorka dostává k vlastnímu jádru 
práce – provedenému hodnocení formálních i neformálních kontaktů mezi členy MAS a srovnání 
některých výsledků a dopadů práce MAS s dalšími sousedními MAS.  

Autorka si stanovila celkem 3 hlavní výzkumné otázky, které jsou zaměřeny na charakteristiku práce 
MAS, na hodnocení skutečných dopadů výsledků práce MAS na jednotlivé aktéry lokálního rozvoje 
v regionu a na vlastní srovnání práce MAS s dalšími MAS. 

Nástroje podpory rozvoje venkova uplatňované v rámci Evropské unie jsou představeny korektně a se 
znalostí věci, ale také s malým invenčním přístupem. V rámci diskuze o uplatňování programu Leader 
autorka s podporou zahraniční literatury diskutuje rozdílná východiska podpory a správně nalézá 
argumenty pro zdůvodnění uplatnění přístupu zdola a další teoretická východiska pro uplatnění 
metody Leader. V této části však postrádám větší odstup autorky od citovaných myšlenek a autorů a 
jejich kritickou reflexi. Dosti rozsáhlé práci by pravděpodobně prospělo zkrácení textu následující 
kapitoly 4.1., kde autorka správně, ale nikoliv nově diskutuje metodu Leader a  sleduje vývoj 
uplatňování této metody. Stejně tak i srovnání vybraných místních akčních skupin v různých 
evropských státech není v dalším hodnocení v textu využito a nesouvisí bezprostředně s tématem a 
cíly práce.  

Podobně stručněji by asi bylo možné pojmout obecnou charakteristiku MAS Podlipansko. Autorka 
prokázala, že dovede shromáždit a zpracovat celou řadu materiálů, studovat různé podkladové a 
datové zdroje, ale jejich využití pro naplnění cíle práce je poměrně malé. Za podstatnou naopak 
považuji kapitolu 5.8 Shrnutí, kde se autorka pokouší na základě provedených charakteristik 
formulovat svoje vlastní pohledy na práci sledované MAS Podlipansko. Tato část by pravděpodobně 
mohly být mnohem rozsáhlejší a více argumentačně podpořená. 

Při hodnocení práce MAS autorka vychází z poměrně známé klasifikace MAS podle Čepelky a pokouší 
se na základě vlastního výzkumu zařadit hodnocenou MAS do jedné z kategorií definovaných 
Čepelkou. Pro sběr dat autorka použila on-line internetový dotazník, který umožňuje poměrně rychlé 
a efektivní oslovení předpokládaných tazatelů a svoji žádost o vyplnění podpořila doporučeními 
představitelů MAS.  Výsledky dotazníku (návratnost 39 dotazníků z 56 členů MAS) byly dále doplněny 
o řízený rozhovor s ředitelkou MAS. Uplatněním řízeného rozhovoru bylo možné ověřit některá 
tvrzení v dotazníku nebo získat jiný pohled na diskutovaná témata.  

Analýza jednotlivých odpovědí a skupin odpovědí v provedeném dotazníkovém šetření je provedena 
korektně a autorka vcelku přesvědčivě využívá základních možností analýzy odpovědí. Konkrétní 
verbální zhodnocení skupin odpovědí nebo jednotlivých odpovědí má ale spíše popisný charakter a 



jen v menší míře se pokouší o skutečné analytické vyhodnocení nejen podílu odpovědí na položené 
otázky, ale i podle souvislostí a kombinací více odpovědí. Jako velmi zajímavé naopak působí srovnání 
odpovědí lokálních aktérů na jedné straně a odpovědí ředitelky MAS na stejná témata. Text ale v této 
části působí trochu kostrbatě.  

Druhou část vlastní analytické práce diplomanty představuje srovnání 3 vybraných místních akčních 
skupin. Pro vyhodnocení práce autorka použila vypracovaný autoevaluační dotazník, používaný 
Národní sítí MAS pro hodnocení jednotlivých MAS.  Hodnocení je provedeno podle stanovených 
okruhů dotazníku a autorka při hodnocení mohla více uplatnit informace a zkušenosti, které získala 
v rámci práce nad předcházející části práce. Takto působí obě hodnocení poměrně nespojitě.  

Závěry práce se vrací k položeným výzkumným otázkám a autorka kromě mechanické odpovědi na 
výzkumné otázky se pokouší formulovat i důvody, které vyplývají z provedené práce, proč a z jakých 
důvodů, lze efektivitu práce MAS hodnotit právě tímto způsobem. Právě potvrzení výsledků, že vnější 
vnímání efektivity práce MAS je do značné míry závislé na enormním nasazení kanceláře MAS a 
několika aktivních členů MAS a že tedy MAS působí jako platforma pro vzájemnou komunikaci, 
spolupráci a výměnu informací pouze částečně nebo okrajově, považuji za klíčový výsledek celé této 
práce.  
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