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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Název práce:

Rozvoj malých měst ve středním Posázaví

Autor práce:

Bc. Petr Šulc

1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Cíla výzkumné otázky jsou uvedeny v úvodu práce a jsou zcela konkrétně a jasně formulovány. Na
stanovení cílů diplomní práce navazují hypotézy, které vycházejí z provedené diskuze s literaturou
a které konkrétně specifikuji výzkumné otázky z úvodní kapitoly. Bylo by pravděpodobně
srozumitelnější, kromě základního výzkumného cíle popsaného v úvodu rozvést a podrobněji
diskutovat cíl práce a výzkumné otázky právě v kapitole, kde jsou uvedeny i hypotézy.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Petr Šulc v práci pracuje s celou řadou zdrojů. Vzhledem k ukotvení v problematice veřejné správy
a rozvoje malých měst autor správně diskutuje koncepty organizace veřejné správy a uvádí jasné
důvody pro rozdílné přístupy k rozvoji území podle typu organizace veřejné správy. Jak se stalo již
u těchto prací zvykem, autor také rozebírá lidský a sociální kapitál jako faktory rozvoje, kde je ale
již velmi obtížné přijít s novým úhlem pohledu. Vzhledem zaměření diplomní práce je posledním
tématem teoretického ukotvení spíše přehledové shrnutí přístupů ke strategickému plánování a
k konceptům veřejných rozpočtů, jako k jednomu z klíčových faktorů realizace strategických
záměrů.
Diskuze literatury je zpracována na úrovni, která odpovídá potřebám tohoto typu práce.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Metodická část práce je stručnější. Autor jasně a přesně popisuje metodu výběru měst pro vlastní
hodnocení i hodnocení rozvojových dokumentů města, kde za klíčové považuji jasně odlišit a
definovat v souboru aktivit, postupů a návrhů v rozvojových dokumentech tzv. rozvojovou aktivitu,
která se stává pak vlastním předmětem hodnocení v rámci další práce. Zvláště oceňuji, že toto
klíčové dělení aktivit vyplývajících ze strategického plánu, tedy dělení na aktivity provozní, které by
stejně probíhaly a které nezvyšují kvalitu života ve městě a na aktivity rozvojové, nové a zvyšující
kvalitu životy ve městě Petr Šulc opírá a citace zdrojů a zdůvodňuje zkušeností dalších autorů.
Za méně rozpracované pak považuji části metodiky, kde diplomant diskutuje metodické
vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů. Šlo by například zvážit hodnocení výpovědí metodou
klíčových slov. Jako cenné považuji zařazení i zástupců opozice do souboru respondentů, protože
to umožňuje získat plastičtější pohled na rozvoj města.
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Analytická část práce je provedena věcně správně metodicky korektně a má jasnou strukturu.
V jednotlivých krocích analýzy oceňuji a není to v diplomních pracích zcela běžné, hojnou oporu
literatury například při volbě ukazatelů při analýze vnitřních faktorů rozvoje.
Diplomant by mohl v této části práce ještě větší pozornost věnovat kromě odděleného hodnocení
měst i vzájemnému srovnání a rovnou v textu upozorňovat na shody nebo naopak rozdíly
v konkrétní sledované problematice. To se týká např. subkapitol 7.1.4 a 7.1.5
Provedení polostrukturovaných rozhovorů ve všech městech (celkem 11 rozhovorů) bylo zcela jistě
dosti časově i organizačně náročné a Petr Šulc prokázal i značnou vytrvalost a odhodlanost dovést
tuto část práce do úspěšného konce. Oceňuji, že výpovědi všech respondentů jsou velmi otevřené
(starosta: „máme strategický plán, ale neřídíme se jím“) a dokládají tak dobrou schopnost autora
proniknout do tématu a zaujmout i respondenty v rámci výzkumu.
Je zajímavé sledovat, jak respondenti v rámci svých výpovědí, aniž znají teoretický rámec práce,
sami spontánně odhalují svoje postoje k tématu lidského a sociálního kapitálu, ke geografické
poloze a velikosti města a k dalším v teoretickém rámci diskutovaným rozvojovým faktorům. To
svědčí o velmi dobře připraveném polostrukturovaném rozhovoru.
Za vhodné a velmi ilustrativní považuji dosti častou citaci výpovědí jednotlivých respondentů na
zvolené téma. Tyto jasné přímé řeči dobře dokládají pohled respondenta a jeho zaujetí nebo
nezájem o téma rozhovoru.
Za důležitou součást práce považuji subkapitoly shrnutí, které hodnotí výpovědi všech
respondentů z města. Určitý odstup od přímých odpovědí umožnil i diplomantovi přesněji
vyhodnotit odpovědi a znovu je i konfrontovat s dalšími podobnými typy výzkumů.
Pro snadné pochopení dosažených výsledků a i pro jejich názornost zvolil autor v rámci srovnání tří
měst v Posázaví v kapitole 7.3. Přehled provedených analýz shrnutí v tabulce, které umožní
alespoň základní vhled do přístupu tří sledovaných měst. Údaje v textu i v tabulce představují
zjednodušení, ale současně jsou ovšem velmi provázána z dříve uvedenými podrobnými výsledky.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
V závěru práce v rozsahu dvou tiskových stran se diplomant vrací ke stanoveným hypotézám a
přesvědčivě je komentuje. Rozdílné umístění hypotéz a cílů práce v textu je možná příčinou toho,
že odpovědi na stanovené dílčí cíle práce (viz Úvod) nejsou v závěrečné kapitole explicitně
zmíněny, ale tyto odpovědi vyplývají přímo z textu. Oceňuji i návrhy na další potenciální rozšíření
okruhů výzkumu v této oblasti i upozornění na potenciální rizika při interpretaci výsledků práce.

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)
Formální úprava:

výborná

Stylistická úroveň:

výborná

Citační úroveň:

výborná
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.)
Práci považuji za kvalitní a velmi dobře zpracovanou.

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické
části aj.)
Student Petr Šulc v průběhu zpracování diplomní práce pravidelně a iniciativně spolupracoval a
přípravě a zpracování diplomové práce věnoval dostatečnou pozornost. Přesto lze mít k práci
některé drobné výhrady, které v textu posudku již zazněly.
Práce představuje další pokus o hodnocení efektivnosti strategického plánování a vnímání jeho
role ve veřejné správě a z tohoto pohledu nepřináší příliš povzbuzující výsledky. Výsledky této
práce doporučuji po zpracování do podoby článku dále publikovat.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu)

Otázky k obhajobě
1. Co jsou hlavní rozvojové faktory, co nebo kdo je nejvýznamnějším nástrojem lokálního
rozvoje? Jsou mezi města nějaké zásadní podobnosti při uplatnění hlavního nástroje
lokálního rozvoje?
2. Bylo by možné měřit úspěšnost strategických dokumentů nebo úspěšnost rozvoje města
prostřednictvím hodnocení „spokojenosti“ veřejnosti? Platí, že čím více je spokojených
občanů, tím lépe se město rozvíjí?

Datum: 28.8. 2019
Autor posudku: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Podpis:
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