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O p o n e n t s k ý    p o s u d e k

na disertační práci – autor PhDr. Ing. Vít Skála

vypracované na téma:

„Klasifikace venkovských obcí dle rozvojového potenciálu“

Disertační práce (dále také DisP) autora PhDr. Ing. Víta Skály (dále autor) se zabývá  
velmi aktuální problematikou regionálního rozvoje v ČR, jímž je rozvoj obcí. Práce je 
zaměřena na zkoumání úlohy sociálního kapitálu obcí, zásadní je pak snaha autora o 
kvantifikaci předmětných jevů. Autor se zabývá stále celkově málo propracovaným a 
publikovaným tématem venkovského prostoru a rozvoje venkova. 

Na 214-ti stranách textu s 14-ti přílohami autor zpracoval práci s vysokou vypovídací 
hodnotou, jak o dosavadním stavu problematiky, zejména pak vzhledem k možnostem použití 
relevantních výstupů.

V práci, již autor logicky a vhodně rozčlenil do 12–ti základních kapitol, provedl 
zevrubné analýzy teoretických přístupů, vč. předmětné legislativy. Prokázal, že se obsažně 
seznámil s literaturou, pracemi a odkazy citovaných autorů, které se dotýkají okruhu řešené 
problematiky. Objektivně zhodnotil možnosti uplatnění jednotlivých přístupů a navrhnul a 
zdůvodnil vlastní metodický postup. 

K vypracování práce a ověření metodiky využil dostupných informací i vlastní 
rozsáhlou databázi na vhodně vybraných analyzovaných objektech.

K DisP mám chronologicky tyto věcné podněty nebo připomínky:

Již v úvodu DisP, na str. 11 autor uvádí, že na „dílčí analýzy je využito i sekundárních 
dat. Jedná se zejména o výše poslaneckých dotací směrovaných do regionů“ (dtto na str. 44). 
Tyto dotace jsou specifikovány v kap. 10.2.4 (str. 118) až po konstatování na str. 119 cit. -
Žádná obec zahrnutá do případové studie neměla s poslaneckými dotacemi zkušenost, resp. 
následné uzavření na str. 120. Vzhledem k výše uvedenému, by bylo dobré doplnit  
mechanismus tohoto financování. 

Na str. 18 (kap. 3.2.5.) je, v rámci vymezení používaných pojmů, charakterizován 
Mikroregion – s jedinou citací.  Přes další zmínky na str. 44, 53, 57, 77 … a konstatování na 
str. 57 – že ŠKRABAL a kol. (2006) uvádí, že v ČR existuje 533 mikroregionů, ve kterých je 
zapojeno 5 280 obcí, jež pokrývají 2/3 území České republiky, se podle mého názoru touto 
problematikou autor zabývá pouze okrajově.
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Na téže str. 18 (kap. 3.2.6.) je specifikována „politika“, kde dle mého názoru chybí 
zmínka, že tento pojem původně pochází z řečtiny - „polis“ (obec, město, stát), a že již v 17. 
století se začalo používat  pojmu politická ekonomie (viz A. de Montchrétien, 1615). 

V kap. 5.5. Objem financí se autor začíná zabývat problematikou financování obcí, 
dále pak v kap.  6.3. Financování obcí. Přes další zmínky o rozpočtu obce (zejména příjmové 
stránky věci) je v práci této problematice (a úloze obecních rozpočtů) věnována malá 
pozornost (viz také Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

V Tab. 4: Vývoj regionální politiky v Evropě v tuzemsku (str. 45- 50) postrádám 
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

V rámci kapitoly 6.1. Politika regionálního rozvoje postrádám alespoň poznámku 
o Národním lesnickém programu ČR pro období do roku 2013, přijatém v roce 2008 
usnesením Vlády ČR. Jednak, vzhledem k uvedeným zmínkám o zlepšování 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví v citovaných strategických dokumentech (vč. 
významu zaměstnanosti ve venkovském prostoru), a jednak - že autor působí jako tajemník 
stavovské organizace lesníků, jak uvádí v úvodu práce na str. 12.

K problematice regionálních disparit (viz kap. 6.4.1.) cituje autor práce Jánského. Je 
škoda, že se autor nedostal ke komplexní monografii Jánský, J. a kol. Možnosti řešení disparit 
v mikroregionech České Republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 138 s. 
ISBN 978-80-7375-476-1.

V kapitole 9.1. Způsob výběru krajů (str. 90) uvádí autor Moravskoslezský kraj a … 
Ostravský kraj, což je vzhledem k současnému administrativnímu uspořádání vyšších 
územních samosprávných celků poněkud zavádějící (pozn.: Ostravský kraj novodobě 
existoval pouze od ledna 2000 do května 2001).

Formálního charakteru jsou následující připomínky:

K formálním připomínkám zmiňuji některé zbytečně obsáhlé pasáže, i některá 
opakování formulací v textu (např. zmínky o anonymitě výpovědí starostů). Jedním ze 
základních rysů vědeckého vyjadřování je totiž - stručnost.

K formálním připomínkám patří i problematická čitelnost některých obrázků (viz např. 
Obr. 11: Typologie území ČR využívaná ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 na 
str. 65).

Na straně 71 autor jakoby představuje amerického politologa Roberta Putnama (pozn.: 
Robert David Putnam), ačkoliv již na straně 21 uvádí citace PUTNAM, R. D. (2001) a 
PUTNAM, R. D., FELDSTEIN, L. M. (2003). 

Zcela ojediněle se, v jinak velmi precizně zpracovaném textu, objevují překlepy (viz -
Podrobněji viz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.., na str. 89).

Při obhajobě a rozpravě k DisP prosím o doplňující vysvětlení:

1. Na str. 39 (kap. 5.6.1. Stromy problémů) autor uvádí, že – cit. …“pro zajištění vyšší 
finanční decentralizace samosprávy v malých obcích by bylo nutné provést další úpravy v 
rozpočtovém určení daní nebo zvýšit výtěžnost daní, které jsou přímým finančním příjmem 
obcí“. Jakým způsobem?
2. Ke grafu 5: Vývoj podílu dotací na celkových příjmech obcí (%) - doplňte komentář 
k vývoji v letech 2001 – 2005.
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Závěr

V závěru oponentského posudku se k DisP vyjadřuji následovně: 

a) jak DisP splnila zadaný cíl a zda byla použita vhodná metoda

Disertace splnila sledovaný cíl. Autor zevrubně analyzoval problematiku rozvojového 
potenciálu a úlohy sociálního kapitálu obcí v ČR. K vypracování práce použil vhodných 
teoretických přístupů a metod, a předložil použitelný návrh vlastní metodiky, vč. její
verifikace s použitím široké databáze.

b)  posoudit výsledky DisP s uvedením konkrétního přínosu doktoranda

Autor ve své práci dospěl k výsledkům, z nichž v rozhodující míře oprávněně 
vyvozuje uvedené závěry, včetně důrazu na možnosti klasifikace obcí. Souhlasím s tvrzením 
autora, že díky otevřenému složení indexu je možné na základě hodnot jednotlivých dílčích 
ukazatelů diverzifikovat veřejné politiky na podporu rozvoje konkrétních obcí.

c) vyjádřit aktuálnost a význam DisP pro praxi a pro rozvoj vědního oboru

Předložená DisP významně rozšiřuje teoretické poznání i aplikované využití exaktních
postupů při řešení regionálního rozvoje územních samosprávných celků. Praktický význam 
DisP také zvyšuje skutečnost, že se jedná o dosud málo popsanou oblast. V těchto 
souvislostech doporučuji autorovi některé, dosud nepublikované výstupy DisP, zveřejnit ve 
vhodných periodikách.

d) celkově zhodnotit DisP a uvést, zda práce splňuje podmínky pro konání obhajoby

Disertační práce PhDr. Ing. Víta Skály se zabývá aktuální problematikou venkovských 
obcí na bázi rozvojového potenciálu. Autor vytvořil a ověřil metodiku práce, s významným 
podílem osobního přístupu. Výsledky práce autor vhodně a správně interpretoval, vč. 
adekvátního vyvození závěrů a doporučení pro praxi.  

Ve věci výše uvedených připomínek a námětů poznamenávám, že se v rozhodující 
míře jedná o připomínky formálního charakteru, jež nesnižují vlastní velmi vysokou hodnotu 
práce jako celku. Ostatní doplňující připomínky pojímám jako náměty k rozpravě při 
obhajobě.

Celkově autor v práci prokázal, že má potřebný rozsah teoretických znalostí, že ovládá 
vědecké metody a přinesl nové poznatky v oblasti veřejné a sociální politiky. 

Podle mého názoru disertační práce splňuje podmínky pro konání obhajoby.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji disertační práci PhDr. Ing. 
Víta Skály k obhajobě.

V Brně dne 13.9.2013                                                               doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.


