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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Úspěšnost plnění cílů strategického plánu Leader Místní akční skupiny Český 

západ   

Autor práce:  Michal Kalina 

 

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  

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle a výzkumné otázky jsou stanoveny zcela jasně a konkrétně, postrádám ale ukotvení stanovených 

otázek, resp. hypotéz v kontextu hlavních teoretických směrů lokálního, resp. mikroregionálního 

rozvoje. Z práce není patrné, proč si autor klade právě takové otázky, proč se domnívá, že je možné 

najít odpovědi odpovědět na takto stanovené hypotézy, zda by bylo možné vyvodit i jiné hypotézy 

apod.  

Cíle práce jsou stanoveny přiměřeně rozsahu práce i jejímu konkrétnímu zaměření. Bohužel práce 

trpí slabším propojením teoretické části s jak stanovenými cíli a hypotézami, tak i s provedenou 

analytickou částí nebo vysvětlením jednotlivých závěrů.  

 

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

Práce s literaturou vychází především z převzatých zdrojů, které již byly v českém prostředí 

zpracovány. Autor pracuje s jednotlivými zdroji korektně, správně cituje zdroje, zdroje a diskuze 

pokrývají všechna významná témata a problémy. Autor se nepokouší zaujmout k jednotlivým 

citovaným zdrojům kritický pohled, spíše informuje o hlavních směrech a výsledcích, které dosáhli 

jiní autoři.  V práci jsem ocenil, že autor maximálně zestručnil popisné hodnocení jednotlivých 

programových dokumentů EU nebo notoricky známou metodu Leader.  Přesto bych doporučil v této 

části ještě dále zkrátitl například kapitolu Historie metody Leader v Česku.  
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autor věnoval v práci pouze velmi malý prostor diskuzi zvolených metod hodnocení (str. 61) a hned 

intuitivně přistupuje k provedenému analytickému hodnocení práce MAS Český západ.  Při práci 

kombinuje jak kvantitativní hodnocení (dotazníky) tak i kvalitativní hodnocení na základě rozhovorů 

s významnými aktéry MAS Český západ. Považuji za chybu, že v práci chybí rozbor používaných 

metod a zdůvodnění těchto zvolených metod. To ale neznamená, že bych chtěl zvolený metodický 

postup práce rozporovat.  

 

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

Analytická část práce je provedena věcně správně, jednotlivé výsledky jsou korektně interpretovány. 

Autor je schopen zaujmout i velmi kritické stanovisko a upozornit i na méně úspěšné výsledky práce 

Místní akční skupiny.  Je škoda, že autor pravděpodobně v důvodu nedostatku času před 

odevzdáním práce nevěnoval rozboru jednotlivých výsledků větší prostor. Za pozornost by například 

stálo porovnat hodnocení širší skupiny respondentů dotazníků, kteří nejsou bezprostředně spjati 

s prací MAS a výsledků řízených rozhovorů s představiteli MAS. Za pozornost by také stálo 

podrobněji analyzovat obraz MAS v očích veřejnosti a v očích vůdčích představitelů tohoto 

společenství.  

Některé závěry analýzy by také bylo možné dále rozvinout a zdůvodnit.  Například autor správně 

upozorňuje na poměrně masivní informační kanály MAS a dokonce upozorňuje na jejich chyby a 

současně konstatuje malou znalost výsledků práce MAS ve veřejnosti (str. 86 a dále). Je možné 

z výsledků práce zdůvodnit tento rozpor? 

 

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

V závěru práce se autor vrací k jednotlivým formulovaným otázkám a hypotézám práce. Autor 

upozorňuje na velký význam lidského faktoru, který může nastartovat rozvoj mikroregionu a na 

příkladu dvou mikroregionů – členů  MAS dokumentuje význam lokální aktivity a význam aktivních 

starostů pro rozvoj obce nebo mikroregionů.  

Za poměrně překvapivý, leč v práci doložený závěr lze také považovat výsledek, že obyvatelé znají 

práci, roli a funkce MAS jen velmi povrchně nebo dokonce vůbec ne a to i nejaktivnějších 

mikroregionech MAS,  

 

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

Práce je dobře připravená, dobře zpracovaná a bohužel trpí chronickým nedostatkem diplomních 

prací – nedostatkem času. Autor práce nenašel dostatek času na hlubší propojení jednotlivých částí, 

nebyl schopen zasadit práci do diskutovaných teoretických směrů, hodnocení výsledků analytických 

částí práce by bylo možné také zpracovat do větší hloubky a podrobnosti. I přes místy kritické 

hodnocení práci doporučuji přijmout k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 
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Má poloha MAS v oblasti vysídlení původního obyvatelstva německé národnosti vliv na aktivitu 

jednotlivých členů MAS a na práci dalších aktivistů v regionu? Pokud ano, jak se tento vliv projevuje?  

Jaké jsou hlavní rozpory, rozdíly v hodnocení úspěšnosti MAS podle dotazníkových výsledků a podle 

rozhovorů s aktéry MAS? 

 

 

Datum:  10.8.2015  

Autor posudku: Radim Perlín 
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