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Oponovaná bakalářská práce řeší zajímavou problematiku. Klade si za cíl  „sledovat a analyzovat 

proces vzniku a fungování dvou začínajících Místních akčních skupin a popsat proces 

profesionalizace a zaznamenat důsledky tohoto procesu“. Tento cíl se podařilo splnit následovně: 

Podařilo se popsat „příběhy vzniku Místních akčních skupin“. Při popisu převažuje deskripce a 

analýza problému. Ve srovnání s tím se méně podařilo realizovat vlastní syntetické zhodnocení 

získaných poznatků. V kontextu vymezených cílů (s. 4) Vít Macháček uvádí, že v teoretické části se 

pokusí vysvětlit specifika  Místní akční skupiny a spolu s empirickými daty se pokusí „sestavit model 

MAS“ (s. 4). Zatímco popis  Místních akčních skupin je vcelku velmi dobře vymezen,  zmiňovaný 

model v práci (explicite uvedený) nenalézám. Zůstal mně skrytý někde v textu? Autor se může 

k mému dotazu vyjádřit v diskusi.  

Vít Macháček formuluje dvě hypotézy. První zní: „Profesionalizace MAS je nezbytný proces pro její 

funkčnost“. Tu pak potvrzuje na základě provedených rozhovorů. Otázkou do diskuse je, zda lze 

funkčnost (tedy podstatné činnosti systému MAS) dostatečně prověřit bez toho, že využijeme 

indikátory prověřující funkčnost? 

Druhá hypotéza: „profesionalizace MAS  se skládá z kombinace snahy koncentrovat sociální kapitál 

ve vznikající struktuře organizace a zavedení  byrokratických principů do struktury organizace MAS“ 

(s. 4) je prověřována v kontextu tří výzkumných otázek (s. 4), z nichž klíčová je, zda MAS dokáže 

naplňovat principy metody LEADER, aniž by se  profesionalizovala? Odpovědi na výzkumné otázky 

jsou stručné a dostatečné. 

Autor práce navazuje na předchozí výzkumy provedené  v diplomových (a jiných kvalifikačních) 

pracích na FVS a FHS. V teoretických východiscích jsou zdrojem dokumenty EU  a některé další 

práce. Zde se autor ukázal jako nedůsledný ohledně pramenů. Odkazuje se v bakalářské práci na 

autory (viz např. s. 15: Šedivý a Mendlíková, či na s. 16,17,32 Jantulová, kteří nejsou uvedeni 

v seznamu literatury. Také v jiných odkazech  mohl být korektnější (např. na s. 19 uvedený autor Li 

Nan, resp. jeho citace Skálou, k níž čtenář dospěje až po přečtení další části textu).  

Teoretická východiska práce (část „Pojmy a  hodnotová východiska“) se nabízela lépe propojit a 



 

 

 

metodicky uspořádat (např. část 1 Metoda Leader propojit s částí 3. Principy metody Leader). 

V uvedené podobě působí dosti neuspořádaně.  

Teoretická východiska (s. 16 – 20) jsou zaměřena na teorii profesionalizace, teorii sociálního kapitálu 

a teorii byrokracie a organizace. Volba teoretického ukotvení odpovídá povaze zkoumaného 

problému. Konstatuji, že autorovi bakalářské práce se  následně podařilo poměrně dobře pracovat 

s konceptem profesionalizace neziskových organizací, nejméně pak s ideou sociálního kapitálu. 

Autorovi se plně nepodařilo náležitě propojit teoretická východiska s vlastním zkoumáním.  

Vlastní metodologie je stručným jednostránkovým popisem postupu sběru dat. Tato část mohla být 

podrobnější. Byl zvolený výzkumný design založený na případové studii dvou MAS. Technika dat 

byla postavena na analýze dokumentů a rozhovorech se členy MAS.  

V části nazvané „Diskuse“ se nachází  přepis rozhovorů, což je pro čtenáře zajímavé, protože si může 

učinit i vlastní nezaujatý názor.  Škoda však, že i v této části práce se ukázala autorova 

nekoncentrovanost.  Diskuse je vedena po ose: 1. Vznik MAS…6. dlouhodobá udržitelnost, přičemž 

po bodu 1. následuje bod 3. Čtenář znejistí, zdali jde jen o nepozornost autora, nebo došlo  omylem 

k vynechání části 2?  Také k této otázce se autor může vyjádřit v diskusi.  

V práci se vyskytují občasné překlepy a gramatické prohřešky (viz např. s. 31 „Sdružení občanů 

sedlčanska“, namísto „Sdružení občanů Sedlčanska“.  

Práce jako celek splňuje formální i obsahové požadavky na bakalářské  práce. Její přínos spatřuji  

v tom, že na praktických případech pokouší ukázat na proces profesionalizace MAS, jak 

implementovat postupy LEADER. 

Otázky do diskuse: 

1. Vysvětlete postup sběru a vyhodnocování dat. 

2. Jaká hlavní doporučení pro fungování místních akčních skupin ze zkoumání vyplývají?  

 

Závěr: Bakalářskou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou  „dobře“.  

V Praze,  16. 8. 2015 

 

                           

                                                               Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 


