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Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Vyhodnotit naplnění cílů programového období 2007-2013 MAS Český Západ – Místní partnerství je 

dobrý počin, protože výsledků lze využít pro další činnost.  

V práci ale není dostatečně teoreticky podložen druhý cíl – souvislost mezi plněním cílů a priorit 

stanovených v SPL MAS a „rovnoměrným regionálním rozvojem“. Citace ze str. 14: „To vychází z 

tvrzení, které uvádí Jančák a kol. (2010), podle kterých by měly dosídlené periferní oblasti vykazovat 

obecně nižší míru angažovanosti obyvatel“. Možná vykazují nižší míru angažovanosti ve srovnání 

s jinými, ne příhraničními regiony, ale takové srovnání nebylo předmětem práce. Cílem metody 

LEADER je odstranění disparit za přispění iniciativy lokálních aktérů, která v různých obcích vykazuje 

různou intenzitu. Proto nelze očekávat, že v celém stanoveném území bude rovnoměrný regionální 

rozvoj ovlivněn prostředky z MAS. 

 

 

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

Použité odborné zdroje jsou řádně citovány, informace byly čerpány i ze zahraniční literatury. 

 

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

Student využil kombinaci různých technik sběru dat, což je v této situaci přínosné. Rozhovory 

s představiteli MAS jsou použity jako zdroj prvotních informací, dotazníkové šetření zjišťuje názory 

občanů. 

Konstrukce některých otázek v dotazníku avšak mohla vést k chybné interpretaci:   

Otázka č. 5 směšuje odpovědi na povědomost o existenci a stavebně-technickém stavu kulturních 
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památek. Není jasné, zda se sečetly odpovědi, jestliže respondent popsal 1 nebo 2 technické 

památky, škála odpovědí patří do různých kategorií. 

Otázka č. 6 Je diskutabilní, zda občan musí vědět zdroj financování a zda musí rozlišovat, odkud byly 

faktury za opravu hrazeny. V některých obcích mohly být opravy financovány skutečně z rozpočtu 

obce. 

Otázka č. 14: Není jasné, co se rozumí pod pojmem „dobrá péče o krajinu“. Některý respondent má 

na mysli, že pole jsou vůbec obhospodařována, někteří by raději viděli menší farmy a obnovu 

remízků a mezí, někdo uvážlivé rozmisťování plodin, aby půda a hnojiva nebyla splavována do 

vodních toků.  Analýza odpovědí vede k sporné interpretaci. 

Otázka č. 15 je nadbytečná. 

Otázka č. 18: Není řečeno, že kurzy či semináře mají být pořádány MAS. Mimo MAS se koná 

nepřeberné množství seminářů, kam se mohli respondenti přihlásit. 

 

 

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

Analýza hodnocení činnosti MAS je v pořádku, interpretace některých otázek z dotazníku je sporná, 

vzhledem k nejednoznačnosti formulovaných otázek. 

 

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

V závěrech práce jsou doporučení směřována zejména k vnějším institucím, které MAS těžko ovlivní 

v krátkém časovém horizontu. Měla by být navržena opatření, která MAS může realizovat, jestliže to 

nemá být jen nástroj k žádání finančních prostředků, ale forma spolupráce (např. administrativní 

pomoc drobným podnikatelům).  

 

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

Dobrý teoretický základ, hodnocení plnění cílů MAS je dobře zpracovaná část ze sekundárních dat. 

Přínosem práce je nacházení souvislostí mezi objektivními výsledky aktivity MAS a subjektivními 

názory občanů.  

 

Otázky k obhajobě 

Jak si představujete rovnoměrný rozvoj venkova? Jaký máte názor na plošné financování obcí? 
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