
Oponentní posudek bakalářské práce  
 
David Hauschke: Rozvojový potenciál části obcí na příkladu města Police nad Metují 
vedoucí práce:  Mgr. Hana Bednářová 
 
Předložená bakalářská práce na celkem 64 stranách sleduje rozvojový potenciál malých 
venkovských sídel, které jsou součástí většího města. Jako modelový příklad je pak uveden 
výzkum rozvojového potenciálu venkovských i vnitřních částí města Police nad Metují.  
Práce je zarámována dvěma hypotézami, které stanovují hlavní zaměření práce. Dovolil bych 
si k oběma hypotézám však vznést formální připomínky. V první hypotéze se operuje 
s pojmem „rozvinutost“, aniž by byl tento pojem v textu jasně definován. Druhá hypotéza 
„dává do vztahu počet obyvatel části obce a počet zastupitelů“, aniž by autor jasně vymezil, 
jaký vztah má na mysli. Jedná se ale spíše o stylistickou neobratnost, než o zásadní problém 
práce.  
Kapitolu Teoretické zarámování vzhledem ke své stručnosti doporučuji spíše vsadit do textu. 
 
Ocenit lze především navrženou typologii sídel, přičemž rozdělení hlavní a středové části 
obce by bylo možné dále diskutovat. 
V kapitole 3 rozvojové problémy části obcí autor uvádí celkem 6 typů hlavních rozvojových 
problémů, které uvozuje větou „Literatura uvádí ….“. Pravděpodobně měl autor na mysli 
zdroje, které jsou uvedeny u jednotlivých typů problémů. Tato věta takto osamoceně nepůsobí 
příliš přesvědčivě.  
 
Ve vlastním výzkumu bakalariant správně identifikuje použité ukazatele, jejich zdroje a 
stanovení postupu vyhodnocení ukazatele, resp. stanovení kritických hodnot konkrétních 
vybraných ukazatelů a na jejich základě provádí vlastní práci bodové hodnocení rozvojového 
potenciálu jednotlivých vybraných částí obcí města Police nad Metují.  
 
Vlastní terénní výzkum je korektně proveden, jednotlivé uskutečněné analýzy jsou provedeny 
věcně i formálně správně a v souladu s popsanou metodikou práce. Za zvážení při dalším 
rozšíření tohoto typu práce je pak možnost uplatnění vah pro jednotlivé okruhy hodnocení a 
tím posílení některých významných rozvojových faktorů.  
 
Výsledky analýzy jsou přehledně shrnuty v tabulce 21 a korektně autorem práce komentovány 
a to včetně implikace pro zaměření dalšího rozvoje jednotlivých částí obcí. Ve vyhodnocení 
postrádám dopady v metodice uvedeného zúčastněného pozorování a výsledky účasti na 
jednání zastupitelstva obce.  
V závěru se autor vrací k formulovaným hypotézám a komentuje jejich naplnění. Práce je 
založena na práci pouze s domácími literárními zdroji, je doplněna obrazovou přílohou, která 
vhodně komentuje sledované faktory  
 
Autorovi bych doporučil v dalším rozpracování tématu se více zaměřit na lidský a sociální 
kapitál jako jeden z předpokladů rozvoje, který bude mít právě v malých venkovských obcích 
významný dopad. 
 
 
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 
oponent 


