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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Pro dosažení stanoveného cíle diplomantka zpracovala danou problematiku v šesti kapitolách, 
ve kterých postupně charakterizuje postavení obcí a jejich ekonomiku. Dále uvádí různé 
formy spolupráce, z nichž zvlášť charakterizuje místní akční skupinu. Další část práce se 
zabývá hlavními rozvojovými možnostmi obce. Stěžejní část práce se zabývá přiblížením 
MAS Kyjovské Slovácko, na jejímž základě diplomantka hodnotní přínosy této formy 
spolupráce k rozvoji spolupracujících obcí. Samotné hodnocení je založeno na dotazníkovém 
šetření, kterého se ze 44 oslovených obcí zúčastnilo 16 obcí. Protože charakter obcí je 
rozdílný (minimálně se zkoumané obce liší svojí velikostí měřenou počtem obyvatel), byly 
obce rozděleny do dvou skupin právě podle jejich velikosti. 
Většina otázek je vyhodnocena vedle běžných postupů statistickou metodou korespondenční 
analýzy, které umožňuje odkrýt vnitřní strukturu zkoumaných dat. Pro kontrolovatelnost 
vypovídací schopnosti uvedené metody přikládá studentka i zjištěné popisné statistické 
veličiny. Právě toto provedené dotazníkové šetření lze zařadit mezi hlavní přínosy práce, 



protože zhodnocení se opírá o empirická data a přináší pohled lidí, kteří jsou se zkoumanou 
formou spolupráce v kontaktu. 
 
Otázky do diskuze: 

1) S jakými přínosy a jakými omezeními musí obce počítat při využití místní akční 
skupiny z hlediska porovnání různých forem spolupráce? 

2) V práci se pro analýzu použilo rozdělení obcí na malé a velké obce. V jakých 
oblastech se hodnocení přínosů těchto dvou skupin odlišuje? 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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