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Jedná se o „přepracovanou“ verzi diplomové práce, která byla původně předložena 
v květnu t.r. Struktura diplomové práce (78 stran textu včetně použité literatury) je 
přehledná a logická. Podle mého názoru idea práce je dobrá, ale provedení ne příliš 
zdařilé.      
 
Student přeformuloval cíl a předpoklady (tzn. hypotézy) diplomové práce.  Cíle jsou 
podle mého názoru opět formulovány dosti vágně, zvláště druhý cíl: zjistit rozdíly 
v přístupu lokálních politiků, tedy starostů a opozičních zastupitelů k lokálnímu rozvoji. 
Proč ne představitelů koalice versus opozice? Připomínky mám také k uvedeným 
předpokladům (viz str. 10). Zvláště 2. a 3. předpoklad. Kde k tomu autor přišel?  
 
Po pozorném přečtení diplomové práce musím konstatovat, že autor žádnou z mých 
připomínek nezapracoval.  
 
Práci vytýkám především následující skutečnosti:  

• Práce vychází z několika málo strukturovaných rozhovorů. Jsou dostatečným 
zdrojem poznatků, aby z nich mohly být učiněny závěry uvedené v kapitolách 6 a 
7? Podle mého názoru nikoliv.  

• V teoretické části práce jsem očekával, že autor lépe vymezí, co chápe pod 
pojmem „významný aktér lokálního rozvoje“. Podle čeho máme tento význam 
hodnotit/ měřit? Dále pak že se bude zabývat starosty daných obcí jako 
osobnostmi (a jejich vůdcovstvím) v kontextu toho, čeho svojí politikou dosáhly 
atd. O tom v práci není žádná zmínka.   



• Teoretickou-metodologické zarámování  je příliš obecné a příliš nekoresponduje 
s tím, čím se autor zabývá v empirické části. Absolutně mi např. chybí 
charakteristika lokálního politického a správního systému v ČR, kompetence 
starostů atd.  

• Jak jsem již uvedl v 1. posudku, tak „rešené téma patří do oblasti institucionálního 
výzkumu, resp. do „institucionalismu zaměřeného na aktéry“. Jedná se o oblast 
výzkumu, kterou se primárně zabývají sociologové a politologové, a s níž se 
v literatuře setkáváme pod označením local/ regional governance. Pouze 
podotýkám, že teoretický rámec pro podobně zaměřenou práci nemohou tvořit 
pouze teorie regionální ekonomiky, resp. regionálního ekonomického rozvoje, 
obsažené v publikaci Blažek a Uhlíř „Teorie regionálního rozvoje“. Použití 
analyticko-normativního konceptu vládnutí, resp. multilevel governance by v této 
souvislosti bylo bývalo vhodnější a umožnilo by autorovi detailněji a 
kvalifikovaněji proniknout do problematiky mocenských struktur, lokální politiky 
a jejích aktérů“.    

• Geografická analýza modelových území (kap. 4) je popisná a opírá se pouze o 
dostupná kvantitativní data, bez detailnější identifikace problémů daných obcí 
resp. mikroregionů a představ o jejich řešení (rozvojové strategie apod.). 
V diplomové práci také postrádám podrobnější popis každodenní činnosti 
politických aktérů (starostů) jednotlivých obcí/ měst, jejich vize, strategie, 
úspěchy/ neúspěchy atd.  

• Kapitoly 6, 7, 8 vycházejí pouze z výsledků několika málo řízených rozhovorů. Je 
to postačující?  

 
Silnou stránkou práce je realizace vlastního empirického výzkumu. Práce obsahuje řadu 
zajímavých zjištění. Slabou stránkou je problematické teoretické uchopení dané 
problematiky a interpretace výsledků. Opravdu diplomová práce potvrzuje předpoklady 
(hypotézy) uvedené na str. 10?  
  
 
Přes výše uvedené připomínky, doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
 
 
 

 


