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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Typologie venkova Plzeňského kraje a hodnocení měkkých faktorů rozvoje  

Autor práce:  Lucie Krupová 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Z formálního hlediska nemám k práci zásadní připomínky.  

Práce je velmi dlouhá (142 str. včetně příloh) a vysoce přesahuje rozsah obvyklý  pro tento typ 

práce.   

Považuji za chybu, že klíčový výsledek – typologie venkovských obcí Plzeňského kraje (obr. 10 a obr. 

11, 12)  je proveden poněkud ledabyle. Čitelnosti by prospělo zakreslení správních obvodů POU, 

které tvoří jednotlivé typy a alespoň orientační označení hlavních center kraje.  

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Výzkumné otázky a hypotézy jsou v práci umístěny na konci rozboru literatury a teoretického 

ukotvení práce, ve které autorky diskutuje pomocí převzatých zdrojů hlavní teoretické směry 

lokálního resp.  mikroregionálního rozvoje. Autorka v hlavní výzkumné otázce prověřuje souvislost 

mezi typologií venkova Plzeňského kraje a percepcí tohoto prostoru ze strany aktivních lokálních 

aktérů.  Při formulaci jednotlivých hypotéz se autorka opírá o citace některých českých autorů a na 

základě tvrzení jednotlivých autorů se pokouší definovat vlastní hypotézy. Bohužel v této klíčové 

části se velmi málo projevila  provázanost na předchozích 50 stran teoretického zarámování práce. 

Práci by více prospěla hlubší diskuze jednotlivých tvrzení včetně odkazů na jednotlivé směry a 

teoretické koncepty lokálního rozvoje.  

  

 

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

Autorka v práci použila velké množství především domácích pramenných zdrojů, které hojně cituje 

především v teoretických částech práce. Vymezení základních pojmů stejně jako diskuze vymezení 

venkova je povedeno korektně a s dostatečným rozhledem a šíří. V následující 3. kapitole autorka 
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nejprve diskutuje teoretické přístupy k diferenciaci venkova a následně rozebírá v části 3.2. Teorie 

regionálního rozvoje.  Tato část má především informativní charakter a prokazuje, že autorka práce 

se s teoretickými koncepty seznámila. Bohužel jejich uplatnění v práci je pouze naznačeno nebo 

zcela chybí. Práci by prospělo větší propojení jednotlivých směrů s hlavním tématem práce, tedy 

percepcí typologie území a rolí jednotlivých aktérů lokálního rozvoje.  

 

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

Metodika práce je provedena zodpovědně. Autorka správně podrobuje kritické diskuzi zvolené 

ukazatele, upozorňuje na možné příčiny dezinterpretace jednotlivých údajů a jasně uvádí zdroje a 

přesné definice jednotlivých proměnných. Stejně odpovědně autorka provádí metodikou tvorby a 

interpretace strukturovaných rozhovorů. V práci postrádám seznam oslovených respondentů a jejich 

reakci na oslovení. Tento seznam je ale uveden v příloze č. 2.   

 

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

Ve vlastním výzkumu autorka věcně správně uvádí nejprve charakteristiku zkoumaného území  - 

Plzeňského kraje a následně analyzuje jednotlivé základní vstupní jednotky analýzy  - správní území 

POÚ.  

Hodnocení vstupních proměnných prostřednictvím komponentní analýzy je i díky odborným 

konzultacím ze strany dr. Netrdové provedeno velmi dobře a výsledky jsou jasně a správně 

interpretovány. Autorka na základě těchto výsledků vymezila celkem 5 typů venkova v Plzeňském 

kraji. Výsledek kvalitativního hodnocení autorka prověřuje jednak vizuálním hodnocením na základě 

zvoleného etalonu sledovatelných vizuálních hodnot a dále ověřuje u vybraných lokálních expertů.  

Autorka správně interpretuje jednotlivé výsledky řízených rozhovorů. Uvítal bych v této části častější 

použití výstižných citací výroků jednotlivých respondentů. 

 

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

V závěru práce se autorka vrací k cíli práce a provádí zhodnocení naplnění cílů práce a jednotlivých 

hypotéz.  Možná by v diskuzi splnění jednotlivých hypotéz pomohl přesvědčivosti jednotlivých 

výsledků odkaz na konkrétní hodnoty, na konkrétní výsledky, které jsou uvedeny v předcházející 

kapitole a které dokumentují tvrzení autorky. Považuji za správné, že autorka sama upozorňuje např. 

v případě naplněnosti třetí hypotézy na metodická omezení interpretace výsledku. Autorka se v této 

části odvážně a sympaticky pouští i do vlastních doporučení pro budoucí zaměření rozvojových 

směrů pro jednotlivé regiony (str.118) a prokazuje, že je schopna k tématu zaujmout vlastní 

kvalifikovaný názor.  

 

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

Práce je dobře připravená, dobře zpracovaná a kvalitní. Autorka je podle mého soudu mnohem 

silnější v konkrétním výzkumu ve zvoleném prostředí než v teoretické diskuzi zvolených směrů a 

konceptů.  To se projevuje především v tom, jak málo se teoretická diskuze promítá do konkrétního 
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řešení práce.  K práci mám jen velmi drobné připomínky a doporučuji ji přijmout k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Jak stabilní je podle vás vymezení jednotlivých typů? Je možné předpokládat, že v horizontu 10 let je 

možné očekávat jiný regionální vzorec?  

Očekávala byste jiné vnímání regionálního vzorce, pokud byste vyhodnotila postoje širší veřejnosti a 

nikoliv postoje významných a angažovaných aktérů lokálního rozvoje. A v čem?  

 

 

Datum:  12.8.2015  

Autor posudku: Radim Perlín 
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