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Předložená diplomní práce má poněkud pohnutou historii. Již v průběhu 1. ročníku navazujícího
studia diplomantky jsme začali velmi intenzivně připravovat tuto práci, diskutovat společně
teoretické ukotvení, cíle práce a postupně budovali celou strukturu práce. V diplomním ročníku práce
studentky se ještě zintenzívněla. Protože ale Martina Lískovcová se úspěšně ucházela o praxi na
zastoupení Ústeckého kraje při Evropské komisi, na závěrečnou práci a přípravu textu jsem jako
vedoucí práce již neměl bezprostřední vliv. Po návratu ze stáže jsme konzultovali rozpracovanost
jednotlivých kapitol, ale celou práci jsem poprvé velmi rozechvěle otevíral až po jejím odevzdání.
Přiznám se, že jsem velkou obavu, jak práce dopadne. Moje obava se ukázala jako lichá.

Práce vychází z teze, že cílem podpory prostřednictvím strukturálních fondů EU je podpora rozvoje
regionu a úspěšnost poměrně masivní podpory lze měřit nejen počtem uskutečněných projektů a
jejich realizací, ale i prostřednictvím dopadů těchto projektů například do zaměstnanosti
v sledovaných oblastech. V rámci diplomní práce se autorka zaměřila na hodnocení poměrně
širokého segmentu projektů zaměřených na podporu cestovního ruchu na venkově a porovnává
objemy prostředků na tuto podporu s nárůstem počtu pracovních příležitostí v odvětvích ekonomiky,
které poskytují služby především v oblasti cestovního ruchu. Tomu odpovídají i cíle práce.

V teoretické části práce autorka seznamuje čtenáře s problematikou rozvoje venkova, diskutuje téma
vymezení venkova a bez zaváhání a s dobrou znalostí literatury diskutuje jednotlivé teoretické
koncepty rozvoje venkova. Považuji však za chybu, že uvedená teoretická východiska práce autorka
nevyužila pro stanovení hypotéz práce a nepropojila je více s řešeným tématem.

Metodika práce (3. kapitola) velmi podrobně analyzuje zvolené datové základny a konfrontuje je mezi
sebou. Autorka také správně upozorňuje na případné interpretační úskalí jednotlivých zdrojů dat.
Metodický postup jasně uvádí postup práce při třídění a vyhodnocení poměrně rozsáhlého souboru
vstupních dat a dobře klasifikuje sledované obce do kategorií podle míry financování obcí a podle
relativní změny zaměstnanosti.

Vlastní výzkumná práce autorky je založena na kvantitativní analýze rozsáhlého souboru různorodých
vstupních dat. Autorka nejprve samostatně hodnotí zaměstnanost v CR a srovnává ji s vymezenými
regiony cestovního ruchu nebo s obecnou geografickou polohou jednotlivých venkovských obcí a to
jak podle jednotlivých obcí, tak také i podle jejich velikostních kategorií. Za mnohem významnější
však považuji hodnocení vývoje zaměstnanosti v CR mezi lety 2001 a 2011. Naopak výsledky
podnikatelské struktury v CR přinesly podle očekávání autorky pouze rámcové a očekávatelné
výsledky.

Stejně precizně a podrobně je zpracována i část hodnotící realizovanou podporu aktivit CR v rámci
IOP a jednotlivých ROP na českém venkově. Autorka správně upozorňuje na metodické problémy 
zapracování projektů, které se dotýkají širšího území, ale projekt je připraven jednou (hlavní) obcí.
Třídí projekty nejen podle místa realizace, podle velikosti projektů, žadatele o projekt, ale i podle
zvolené škály typů projektů.

Hlavním výsledkem práce je pak subkapitola Efektivita obcí při čerpání projektů, která překvapivě
není zařazena mezi hlavní kapitoly. Autorka třídí úspěšnost při čerpání dotací podle nárůstu
zaměstnanosti do čtyř kategorií – dobrá investice – špatná investice, nárůst bez investice a ostatní
obce. Považuji tuto část práce za stěžejní a v textu diplomní práce patrně již z nedostatku času a



energie za podhodnocenou. Této kapitole by slušelo hlubší zhodnocení nejen regionálních průmětů,
ale i hodnocení podle velikostních skupin obcí, postrádám tabulku s uvedením počtu obcí zařazených
do jednotlivých kategorií a případně i další hodnocení související třeba se zaměřením intenzity
podpory prostřednictvím jednotlivých ROP.

V závěru se pak autorka vrací ke stanoveným cílům práce a správně shrnuje hlavní dosažené výsledky
práce. Za jeden z důležitých závěrů práce považuji prokázání nekoncepčního přístupu k podpoře
venkova prostřednictvím rozvoje CR a vlastně i jistou nahodilost úspěšnosti/neúspěšnosti při
hodnocení podpory pro tato odvětví.

Práce je napsána čtivým a dobře srozumitelným jazykem, je doplněna o celou řadu kartogramů, které
velmi dobře popisují dílčí i celkové výsledky práce. V práci mě pouze tahá za uši slovo „zanalyzovat“
například na straně 51, které nepovažuji za slovo z českého tezauru, byť možná již v odborné
hantýrce používané.

Práci doporučuji k úspěšné obhajobě.
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