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Na základě zpracované analýzy zhodnotit využívání nástroje LEADER 
jako jednoho z možných strategických nástrojů v rámci rozvoje 
venkovských oblastí, zhodnocení jeho dopadu na vybrané obce 
Královéhradeckého kraje v porovnání s ostatními využívanými nástroji a 
predikce možných způsobů dalšího rozvoje venkovských obcí s ohledem 
na jejich potřeby a možnosti. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Sobotka, Ph.D. 

 
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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Práce se zabývá hodnocením využívání iniciativy LEADER při rozvojových aktivitách 
venkovských obcí. Práce se skládá ze sedmi kapitol, ve kterých je přiblížena problematika 
hospodaření a rozvoje obcí s důrazem na venkovské obce. Dále je charakterizována samotná 
iniciativa LEADER a Místní akční skupina zprostředkovává přístup k této iniciativě. Analýza 
je provedena na vzorku deseti obcí, ve kterých studentka sledovala dva základní ukazatele 
hodnotící využívání dotačních titulů.  
V práci je nutné vyzdvihnout zejména detailní charakteristiku dané problematiky a nastínění 
hlavních připomínek k využívání této iniciativy. Tyto připomínky se zakládají na řízených 
rozhovorech s představiteli vybraných obcí. 
 



Otázky do diskuze: 
1) Jakými dalšími nástroji lze podpořit rozvoj venkova v současné době? 
2) Jaká pozitiva a negativa se mohou pojit s v závěru zmiňovaným požadavkem malých 

obcí, aby se prostředky malým obcím rozdělovaly místo prostřednictvím dotací 
formou rozpočtového určení daní? 

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