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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Název práce:

Vliv volnočasových aktivit na rozvoj obcí středního Povltaví

Autor práce:

Václav Charvát

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.)
Práce působí uceleně, čtivě. Kladně hodnotím především ztvárnění vybraných informací formou
schémat, která jsou pro čtenáře mnohem srozumitelnější a přehlednější než souvislý text.

Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
V práci nejsou explicitně položeny výzkumné otázky, ale směřování práce je patrné z dílčích cílů
práce.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Teoretické ukotvení se opírá o koncept sociálního kapitálu, volného času, a komunitu. Rešeršní část
práce je pečlivě zpracována.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Stěžejní výzkumnou metodou byly řízené rozhovory (48), které byly zpracovány otevřeným
kódováním. Zde si dovolím vyzvednout preciznost, s jakou diplomant k časově náročné metodě
přistupoval.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Analytická část spočívá ve vyhodnocení odpovědí respondentů. Ty jsou vhodně prezentovány
formou tabulek (silné a slabé stránky obcí dle respondentů) a dokresleny přímými citacemi
z rozhovorů. Následuje komentář autora opírající se o teoretickou část práce.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
Autorovi se podařilo splnit vytyčené dílčí cíle – základní výsledky pak se širším komentářem shrnuje
v závěru práce a zamýšlí se v obecné rovině nad rolí volnočasových spolků.

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.)
Práci můžeme považovat za významnou případovou studii, která na vzorku osmi venkovských obcí
nastiňuje vliv volnočasových spolků pro rozvoj venkovské obce a přispívá tak dalším pohledem
k polemice, jak je možné chápat a co skráň termín „rozvoj“ venkovských obcí.
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