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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): 

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

3) Strukturace práce; 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

7) Využití literatury a dat; 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

 

Práce reflektuje jeden z „posttranformačních“ problémů naší současné společnosti na 

lokální úrovni. Otázkou je nakolik se posttransformační problémy 90. let daří řešit po 

reformě veřejné správy po roce 2000 a po vstupu do EU v roce 2004. Přínosem práce je 

empiricky dobře podložená problémová situace v kombinaci se snahou o návrh jejího 

řešení. Předložená zjištění však nejsou začleněna do dalších úrovní výkonu veřejné 

správy a s nimi souvisejících veřejných politik. To lze považovat za určité omezení. 

Použité metody – dotazníky a polostrukturované rozhovory v rámci případové studie by 

mohly na první pohled svědčit pro vyčerpávající, stylisticky a editačně perfektně 

zpracovaný empirický přístup.  Tento přístup však lze také vnímat jako primárně 

pozitivisticky zaměřený bez snahy o hlubší systémový přístup. Je to otázka určitého 

filosoficko vědního a teoretického  pojetí řešeného problému, který má nepochybně více 

kauzálních vrstev v rámci víceúrovňového systému veřejné správy. Některé 

z bezprostředních příčin jsou v této práci detekovány na úrovni samosprávy.  
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Strategické přístupy k místnímu rozvoji se v ČR vyznačují nevyváženým 

balancováním mezi tržní a celospolečenskou koordinací. Přeceňovaná míra autonomie 

trhu vede k četným projevům selhání této koordinace, od niž mnozí očekávali jakési 

automatické vyřešení otázek rozvoje a rychlé řešení problémů. Namísto toho se různé 

problémy zhoršily a nebýt zdrojů z Evropských strukturálních fondů, byla by celá situace 

podstatně horší. 

Závěry této jinak velmi pečlivě realizované práce jsou nesporným důkazem omezenosti a 

mnohdy i neudržitelnosti stávajících sociálních,ekonomických a politických procesů 

v kontextu diskutabilního kulturního vývoje. Práce je jakýmsi nastaveným zrcadlem naší 

současnosti a vede k otázce nakolik je náš vzdělávací systém schopen pro praxi připravit 

kompetentní pracovníky kteří by byli schopni překonat ideologické a veřejně politické 

bariéry a problémy řešili systémově a strategicky. Šumperk a jeho okolí jsou v porovnání 

se Středočeským krajem a Prahou ještě idylickým případem. 

V rámci teoretických východisek práce bych doporučil autorce uvažovat ještě také o 

seznámení s urbanismem, resp. novým urbanismem, s problematikou plánování rozvoje 

měst, geografickou ekonomií, víceúrovňovým systémem veřejné správy, hospodářskou 

politikou – to vše jsou příklady společenského přístupu ke koordinaci rozvoje. Nejde 

jenom o územní plány. Je zapotřebí jejich  systémové rozšíření o další aspekty. Mnozí 

naši předkové zvládali řešit tyto  rozvojové problémy mnohdy úspěšněji než je tomu 

v naší současnosti. Vedle individualisticky zaměřeného přístupu  nám evidentně 

schází více holistické pohledy. Takto pojatá „nová transformace“ která naši společnost 

evidentně čeká, by však měla být iniciována především v kulturní rovině, ve vzdělání a 

rozvoji nových poznatků. Předložená práce v tomto směru působí jako naléhavá výzva. 

Plánování rozvoje geografických územních celků je po reformě veřejné správy na 

úrovni krajů v kompetenci krajů a kraje přitom spolupracují s obcemi a městy. Tímto 

aspektem se práce nezabývá.  

Oceňuji vynaložené úsilí autorky a její snahu o  kritickou reflexi řešeného problému. 

Práce je realizována odpovědně a představuje nepochybně zajímavý poznatkový přínos. 

Jde o důkaz naléhavosti, potřebu řešit obdobné problémy. Autorka sama velice 

přesvědčivě prokázala cestou rozhovorů existující limity a bariéry v přístupech 

odpovědných pracovníků. Bylo by vhodné se jich ještě ptát na informovanost o 

regionálních plánech rozvoje,  na problémy v souvisejících právních normách/politikách. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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