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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předkládaná diplomová práce čítá 110 stran včetně příloh. Podle mého názoru však 
diplomantka do DP zařadila řadu podkapitol, které jsou popisné a z hlediska osnovy a 
stanoveného cíle práce i nadbytečné – např. kapitola věnovaná obecné charakteristice 
působnosti obcí, orgánům obcí apod. Podobně kapitola věnovaná hospodaření obce popisuje 
úlohu rozpočtu a majetku obce – jak hospodaření obcí souvisí s činností MAS, jakým 
způsobem se navzájem ovlivňují? 
Dále jsou v DP popsány různé teoretické koncepty místního rozvoje obce. Není však 
zdůrazněna provázanost těchto konceptů s aktivitami MAS, které by k rozvoji obcí a 
venkovského prostoru měly přispět.  

Jinými slovy postrádám určitou provázanost prezentovaných poznatků a zdůvodnění jejich 
souvislosti s hodnocením činností MAS.  

Praktická část zkoumá činnost MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Autorka předkládala 
dotazník starostům obce, který v práci vyhodnotila.  

V DP se vyskytují drobné překlepy (str. 11, 45, 46, 47, 50, 76, 79). 

1. Který z popsaných teoretických přístupů k rozvoji obce nejvíce odpovídá myšlence MAS? 
2. Autorka hodnotila názor starostů obcí. Minimálně 50% členů MAS je tvořena 

podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. Jaký by byl názor těchto subjektů 
na činnost MAS a její příspěvek k rozvoji obce? Pokusila se autorka o získání alespoň 
ústního vyjádření?   

3. Jak byla konkrétní MAS hodnocena dle zástupců st. správy? (dle popsaného hodn. na str. 
53) 
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