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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Název práce:  ROZVOJOVÝ POTENCIÁL NEJMENŠÍCH OBCÍ  

Autor práce:  Pavla Taičmanová  
 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná  

Stylistická úroveň: výborná   

Citační úroveň:  výborná  

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce včetně stylistické úrovně je práce publikována ve velmi dobré kvalitě. Jednotlivé 

obrázky, tabulky nebo přílohy jsou řádně označeny, doplněny zdroji a jsou zpracovány v odpovídající 

kvalitě. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Autorka si v práci v úvodní části správně stanovuje celkem 3 výzkumné cíle, které pak dále 

rozpracovává na základě studia literatury a formuluje na str. 31 dvě hypotézy, které vycházejí a 

odkazují na diskutovanou literaturu a dobře navazují na stanovené cíle práce.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka pracuje s literaturou na odpovídající úrovni. V práci je použito více než 70 zdrojů, které jsou 

řádně citovány a které pokrývají hlavní témata a hlavní autory v řešeném problému. I přes relativně 

vysoký podíl zahraničních citací bych přesto uvítal i citace dalších zahraničních prací, které se přímo 

zabývají obdobnou nebo dokonce stejnou problematikou, tedy vlivem lidského a sociálního kapitálu 

na rozvoj nejmenších obcí. Právě srovnání výsledků dosažených v této práci v rámci širšího 

mezinárodního srovnání by umožnilo posunout výsledky práce ještě na vyšší úroveň.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

V části Metodika (str. 32-37) autorka věcně velmi správně uvádí metodické postupy a jejich 

zdůvodnění pro vymezení vybraných venkovských obcí, diskutuje jednotlivé použité kritéria pro 

kvalitativní analýzu a správně uplatňuje i hodnocení kvalitativní povahy na základě řízených 

rozhovorů se záznamovým listem. Autorka prokázala nejen velmi dobrou znalost, ale i praktické 

uplatnění jednotlivých postupů pro řešení stanovených cílů a nalezení odpovědí na formulované 

hypotézy 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je zaměřena na hodnocení sociálního a lidského potenciálu tři vybraných obcí  

ve vnitřní periferii v kraji Vysočina. Autorka metodicky správně a přiměřeně postupuje při 

jednotlivých krocích práce od hodnocení kvantitativního k hodnocení kvalitativnímu. Jednotlivé 

dosažené výsledky je schopna zasadit do širšího regionálního kontextu, správně upozorňuje na 

některé rozdíly a nezatěžuje text podrobnou a nadbytečnou detailní analýzou všech dostupných 

statistických dat, pokud nepřinášejí konkrétní podstatné výsledky. Výběr hodnocených ukazatelů byl 

zdůvodněn v části metodika, v této části práce autorka správně používá jednotlivé ukazatele a je 

schopna dosažené výsledky správě zobecnit.  (str. 50 a dále). 

Kvalitativní hodnocení je provedeno na základě rozhovorů s vybranými aktéry lokálního rozvoje, 

představiteli obcí nebo jednotlivých spolků a sdružení, které ve sledovaných obcích působí. 

Hodnocení je provedeno podle jednotlivých tematických okruhů (aktivita, spolupráce, účast) a je 

vždy doplněno srovnání jednotlivých obcí a výchozích podmínek v nich. Hodnocení je v přiměřené 

míře doplněno obrázky a tabulkami, které správně dokumentují dosažené výsledky a umožňují 

snadněji interpretovat dosažené výsledky.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou obsaženy ve dvou navazujících kapitolách Diskuze a Závěry. V části diskuze autorka 

zobecňuje dosažené analytické výsledky a pokouší se formulovat výsledky své práce v obecnější 

podobě. Tuto část považuji z věcného hlediska za velmi zdařilou. V následující kapitole Závěry se pak 

autorka vrací k vysloveným hypotézám práce a hledá odpovědi na stanovené cíle práce. Autorka je 

schopna velmi přesně zdůvodnit argumentačně podpořit jasně stanovené odpovědi na hypotézy 

práce a je schopna svoje dosažené výsledky znovu zařadit do obecnějších teoretických konceptů 

nebo práce dalších zahraničních autorů.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a to jak v její teoretickém rámci, tak také při konkrétním řešení 

v terénu. Autorka prokázala velmi dobrou schopnost výzkumné práce, je dostatečně cílevědomá a 

současně i odpovědná ke své práci a od jednotlivých výsledků si udržuje dostatečný odstup. Pavla 

Taičmanová jako jedna z mála byla schopna dodržet i svůj stanovený časový harmonogram práce a 

důkazem je, že práce byla odevzdána s více než 14 denním předstihem před stanoveným termínem.  

 

Otázky k obhajobě 

Je možné předpokládat, že dosažené výsledky práce v obcích, které leží ve vnitřní periferii, budou 

obdobné i v dalších malých venkovských obcích, které mají jinou vertikální i horizontální polohu?  

 

Datum:  17.5. 2015  

Autor posudku:  Radim Perlín  

Podpis:  


