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Předložená práce představuje v rámci geografie poměrně unikátní počin, jakkoli je 
problematika hodnocení lokální správy častým předmětem studií, zejména však sociologů a 
odborníků na veřejnou správu. Geografickým aspektům či alespoň lokálním diferencím v její 
efektivitě je u však nás věnována zatím malá pozornost. Práce je poměrně rozsáhlá, obsahuje 
100 stran textu včetně celostránkových tabulek a grafů, jednu tabulkovou přílohu; využívá 
téměř 70 publikací, z toho 52 zahraničních a značné množství úředních zpráv a dokumentů, 
převážně z internetových zdrojů.

Jedná se o práci na pomezí jednoduché srovnávací kvantitativní analýzy a případových studií, 
což představuje zároveň klad i určité omezení práce. Na jedné straně je počet vybraných měst 
a obcí na tradiční statistickou (korelační) analýzu nízký, na hlubší kvalitativně založenou 
studii vybraných případů je počet jednotek zase příliš vysoký. Práce má kvalitně zpracovanou 
teoretickou část, která obsahuje přehled i potřebnou diskusi řady teorií, jež se zabývají 
kvalitou veřejné správy, stejně jako metod, které jsou využívány při hodnocení její efektivity. 
Tato kapitola je správně nazvána zarámováním, neboť autorka nevyužívá popisované metody 
a analýzu problému zakládá na zjišťování efektivity finančních, převážně rozpočtových 
prostředků vynakládaných sledovanými městy a obcemi podle úspěšnosti řešení základních 
obecně vnímaných hlavních problémů, tj. vysoké míry nezaměstnanosti, pracovních 
příležitostí a sociálně vyloučených lokalit. 

Do výběru obcí byla zahrnuta všechna města a obce městského typu, rozdělené podle 
velikostních kategorií, další podmínkou byl výskyt sociálně vyloučené lokality. Protože 
základní metoda spočívala ve snaze najít závislost konkrétně vynaložených prostředků na 
rozvoj a výslednými efekty, byla práce založena na srovnání vynaložených „rozvojových“ 
prostředků a změny míry nezaměstnanosti a počtu vytvořených pracovních příležitostí.       

Práce obsahuje důkladnou charakteristiku struktury prostředků vynakládaných na aktivity 
spojené s rozvojem a řešením uvedených problémů, tj. aktivní politiku zaměstnanosti ě jako 
využívání prostředků z fondů EU.  Práce správně rozlišuje tyto prostředky na rozvojové a 
kvazirozvojové. Pozoruhodné je zjištění, že na některé programy či politiky se vynakládají 
zanedbatelné prostředky a také, že nejméně aktivní a i úspěšné jsou v tomto ohledu největší 
města. Autorka také upozorňuje na to, že významné rozdíly ve vynaložených prostředcích v 
relativním vyjádření jsou způsobeny investicemi do průmyslových zón, kterých je však v kraji 
omezený počet. Významná pozornost je věnována problematice sociálně vyloučených lokalit 
a ještě větší využívání prostředků ze strukturálních fondů EU. 

V přehledové části práce dominuje používání absolutních údajů, resp. údajů, jež vyjadřují 
podíl té které aktivity na celkových (rozvojových) výdajích. V závěrečné části, jež se zabývá 
hodnocením efektivity, již používá údaje relativní (na obyvatele), které jsou pro srovnání měst 
a obcí vhodnější. Právě tato část práce představuje hlavní přínos, stejně jako finální 
komparace vybraných měst z hlediska jejich rozvojové (ne)úspěšnosti.    

I přes výše uvedená omezení práce přináší několik významných poznatků: 



1) Konstatuje významné rozdíly v efektivitě vynakládaných prostředků a výsledné 
úspěšnosti řešení problémů, i když příčiny těchto diferencí neřeší.  

2) Většina lokálních vlád nepovažuje lokální rozvoj za prioritu ve smyslu řešení 
nejvýznamnějších problémů, které představují vysoká míra nezaměstnanosti a sociální 
vyloučení řady lokalit. Rozvojové investice jdou především do průmyslových zón a 
většina prostředků se vynakládá víceméně neefektivně na základní chod měst a obcí.    

3) Velké rozdíly existují v soutěži o prostředky ze strukturálních fondů i jejich finálním 
využití.

4) Kvalita či efektivita správy není závislá na politické příslušnosti (většinou vládnou 
koalice), ale spíše na kvalitě lidských zdrojů i jednotlivců. 

Ocenil lze také, že autorka kriticky hodnotí kvalitu informační, resp. datové základny, která je 
i přes disponibilitu údajů z více zdrojů, stále nedostatečná. Toky prostředků nejsou dostatečně 
(konkrétně) strukturované a také omezeně věrohodné.  

Z kritických závěrů autorky lze usuzovat jak na nízkou míru odpovědnosti lokálních a 
regionálních elit za rozvoj, tak na neúčinnost či dokonce absenci skutečné regionální politiky, 
resp. její problematickou implementaci ve spojení centrální vláda a regionální instituce. 
Autorka také naznačila možné důvody „nelogických“ rozdílů v efektivitě rozvojového 
hospodaření vybraných obcí, jež zjevně spočívají v kvalitě řízení, resp. lidských zdrojů. Ale 
pro potvrzení takového závěru by bylo nutné realizovat hlubší studie kvalitativního a 
komparativního typu.  

I když práce přináší spíše indikativní výsledky a závěry (ale lze předpokládat, že tradiční 
statistická analýza by nepřinesla lepší), autorka prokázala schopnost analytického přístupu a 
postihnout sledované cíle v kontextu rozmanitosti aktérů veřejné správy a také kriticky 
posoudit aktivity spojené s řízením a hospodařením vybraných měst a obcí. Proto doporučuji 
práci k obhajobě. 
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