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Diplomová práce Martina Németa představuje zajímavou analýzu periferních oblastí Košického kraje 

a role starostů v jejich rozvoji. Práce je pečlivě zpracovaná, s propracovanou metodologickou částí, 

ocenění si zaslouží také terénní výzkum.

Struktura práce je dobře promyšlena, jednotlivé části na sebe navazují a jsou vzájemně provázány. 

Abstrakt i úvod jsou napsány srozumitelně a mají jasnou strukturu.

Teoretická část, která se věnuje všeobecným východiskům studia rozvoje periferních oblastí, je 

kvalitně zpracována. Opírá se zejména o soudobou českou a slovenskou literaturu věnující se 

problematice periferních oblastí, autor se v ní evidentně dobře orientuje. Pro téma práce je 

nejdůležitější podkapitola věnovaná roli sociálního a lidského kapitálu, osobně mi však trochu chybí 

(už vzhledem k názvu diplomové práce) hlubší zamyšlení nad vlastím pojmem rozvoj – pokud autor 

chce identifikovat, jestli činnost starostů je nebo není „rozvojově přínosná“, bylo by dobré nastínit, 

kam by ideálně měla směřovat.

Samostatný a poměrně rozsáhlý oddíl práce je věnován identifikaci periferních oblastí Košického 

kraje jako jakéhosi „předstupně“ pro vlastní terénní výzkum (ten byl představován řízenými 

rozhovory se starosty). Oddíl si neklade za cíl vtvořit nějakou vlastní metodiku identifikace periferních 

oblastí, pouze srovnává různými autory identifikovaná periferní území, aby nakonec dospěl 

k vytipování dvou zájmových oblastí. Rovněž v tomto oddíle nevidím žádné závažnější problémy, snad 

jen jeho rozsah je – vzhledem k účelu, který v práci plní – poněkud naddimenzovaný. Za nepříliš 

šťastné také považuji přebírání některých demografických a geografických charakteristik a hodnocení 

z programových dokumentů Košického kraje, jako geograf je autor diplomové práce na danou 

problematiku evidentně větším odborníkem, než autoři programových dokumentů.

Jádrem práce je pak oddíl, který zpracovává výsledky řízených rozhovorů se starosty obcí ležících ve 

dvou periferních regionech Košického kraje. Oddíl je zpracován standardním způsobem, s řízenými 

rozhovory se v podstatě pracuje jako s běžnými dotazníky, proto také byly do rozhovoru zařazeny 

některé otázky, které by autor mohl zjistit z veřejně dostupných zdrojů (např. volební výsledky), nebo 

sociodemografické údaje, které jsou ale při počtu dotazovaných irelevantní. Při hodnocení výsledků 

rozhovorů možná poněkud chybí kritický odstup od výpovědí respondentů – některé odpovědi by 

bylo možné ověřit z jiných zdrojů (např. str. 70. „Takmer všetci starostovia obcí mikroregiónu 

Čierna nad Tisou (7 z 8-mich) tvrdilo, že o finančnú dotáciu od európskych či štátnych dotačných 

mechanizmov vo svojom funkčnom období zažiadalo, pričom všetci z nich tvrdili, že ju počas ich 

funkčného obdobia aj získali“). Rovněž konstrukce některých otázek odhalí spíše kvantitu, než 

efektivitu práce starosty.

Závěr je zpracován dobře a přehledně shrnuje výsledky diplomové práce.



Formálně je práce na velmi dobré úrovni, kvalitně vytištěna. Jazyk práce je kultivovaný. Práce s 

literaturou je dobrá. Zmateně působí rozčlenění seznamu literatury na několik dílčích seznamů (něco 

v něm vyhledat je dosti náročný výkon!), chybně jsou v seznamu literatury uváděna čínská jména (Lu 

Yin-Yuh rozhodně není „YIN-YUH, L.“, ale, když už to musí být, „LU, Y.“).

Otázka k obhajobě:

Mají starostové (jde o politiky) tendenci „nadhodnocovat“ svůj přínos pro obec?

Působí v maďarských obcích nějaký problém „jazyková bariéra“ při prosazování jejich zájmů 

v Bratislavě?

Práci považuji za zdařilou, své připomínky vnímám spíše jako náměty a doporučení k případným 

dalším směrům výzkumu.
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