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Volba tématu a cíl práce: 

Diplomová práce se zaměřuje na různé aspekty rozvoje poněkud upozaděného mikroregionu 

Osoblažsko. Tento mikroregion se navzdory své zajímavé historii v současnosti nachází na 

periferii. Lze tedy konstatovat, že téma práce je přínosné. Jako cíl své práce přitom 

diplomantka deklaruje analýzu a intepretaci aktuální situace v mikroregionu Osoblažsko a 

sice ve vazbě na návrh vhodných řešení pro rozvoj celého území. Orientace diplomové práce 

tedy je poměrně praktická.  

 

Závěry práce a její přínos: 

Diplomová práce zcela zřetelně prokázala úpadek sledovaného mikroregionu. Počet obyvatel 

má klesající tendenci, podnikatelská aktivita je značně poddimenzovaná, kromě toho 

mikroregion trpí vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností. Není využit ani nepochybný 

potenciál mikroregionu v cestovním ruchu, dopravě či zemědělství. Autorka přitom správně 

upozorňuje, že v mikroregionu dochází k akumulaci problémů, které jsou navzájem 

provázané. Jsme tedy oprávněni konstatovat, že se mikroregion nachází v zajetí negativně 

orientovaného kumulativního vývoje. 

  

Přínos diplomové práce je značný a spočívá nejenom ve zpracování značného množství dat, 

ale také v důkladné analýze a interpretaci vybraných problémů mikroregionu stejně jako ve 

formulaci konkrétních doporučení pro řešení problémových oblastí rozvoje celého území. 

Studentka v rámci řešení své diplomové práce mohla vycházet z již existujících dat, která 

dokázala rozvést na detailní úrovni. Cenné ovšem je, že tato kvantitativní dimenze diplomové 

práce byla vhodně doplněna o kvalitativní poznatky získané na bázi polostrukturovaných 



rozhovorů a elektronického dotazování. Formulovaná doporučení se tak z větší části mohou 

opřít empirické skutečnosti. 

 

Stylistická stránka, struktura práce a práce s literaturou: 

Diplomová práce má strukturu, která je velmi vhodně podřízena jejím cílům. Délka práce je 

standardní a odpovídá zpracovanému tématu. Metodiku diplomové práce lze hodnotit také 

pozitivně. Autorka dokázala vhodně zkombinovat literární a jiné zdroje s vlastní zkušeností. 

Nutno také ocenit celkový přístup studentky k práci. Některé formulační neobratnosti a 

gramatické nepřesnosti tak výrazněji nemohou snížit celkovou úroveň diplomové práce. 

 

Připomínky, náměty k diskuzi: 

Doporučuji, aby diplomantka v rámci obhajoby své práce:  

• zkusila určit, která z doporučení v diplomové práci formulovaných mají nejvyšší 

pravděpodobnost realizace.  

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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