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Diplomantka si toto nezvyklé téma zvolila z důvodu účasti na specifickém průzkumu

pro vědecké centrum AdMaS. Hned v úvodu práce popisuje, jak důležitá je spolupráce ve

všech oblastech, zejména ve stavebnictví. Jednou ze způsobů možné spolupráce je i

vytvoření dobrovolného svazku obcí. Cíli práce bylo průzkumem zjistit hlavní důvod vzniku

těchto svazků, možná využití spolupráce, rozšíření těchto možností ve společnosti a

především posouzení výsledků z hlediska marketingového využití a nalezení praktického
uplatnění ve stavební oblasti.

V teoretické části diplomantka vysvětlila základní pojmy, od obce a jejich spolupráce,

až k dobrovolným svazkům obcí, jako takovým. Dále popisuje manažerskou a týmovou

spolupráci, specifika stavebnictví a veřejný sektor. Některé pojmy jsou doplněné názornými

obrázky.

V rozsáhlé empirické části se studentka rozhodla využít hned několik forem

průzkumných šetření: Na začátku pomocí grafů vyhodnotila předběžný průzkum registru

svazku obcí Jihomoravského kraje, který sloužil jako podklad pro specifický výzkum. V další

části si stanovila 4 pracovní hypotézy a na základě tří z nich sestavila dva dotazníky.

První dotazník, s 16 otázkami, byl zaslán do všech 127 svazků obcí v Jihomoravském

kraji. Zapojilo se celých 56 respondentů, což je-poměrně slušná návratnost. Každou z otázek

autorka analyzuje s využitím barevných a přehledných grafů nebo tabulek. U každého

vyhodnocení hledá, z odpovědí vyplývající, marketingové využití a zejména doporučení pro

stavební oblast. Hned na začátku dotazníku se ptá na důvody vzniku spolupráce ve svazku

obcí. Dále se zabývá využitím možnosti spolupráce s vědeckými výzkumnými centry a

zájmem svazku o ni. Zajímá se také o budoucnost svazku, po splnění základního účelu jeho

založení a o to, jaká je pozice respondenta. Na konci této části cituje konkrétní názory

několika respondentů.

V druhém dotazníku, s 10 otázkami, který byl zaslán do všech obcí Jihomoravského

kraje, se ze všech 673 oslovených se zapojilo 72 respondentů. Odpovědi na každou z otázek
jsou okomentovány a znázorněny přehledným grafem nebo tabulkou. Jelikož se jedná o

průzkum obcí, tak hned první otázka je zaměřena na to, zda respondenti o veřejném registru

svazku obcí vůbec alespoň slyšeli. Dále se dotazník ptá, je-Ii obec v některém ze svazků obcí,

kde se dozvěděli o možnosti jeho založení a z jakého důvodu tento svazek vzniknul. Opět



nechybí ani otázka na využití spolupráce s vědeckými výzkumnými centry, případný zájem o

ní, počet obyvatel obce a pozici respondenta v ní. I na konci této části autorka cituje vybrané

či typické názory některých z respondentů.

Mezi prvním a druhým dotazníkem se diplomantce naskytla možnost řízeného
rozhovoru s jedním z oslovených respondentů, jehož dotazy byly velmi kvalifikované. Také

zde vybrala několik důležitých informací, které se z jeho odpovědí dozvěděla. Celý tento
rozhovor je obsažen v příloze.

V poslední části ještě pro lepší marketingovou analýzu, autorka provedla průzkum

webových stránek vybraných obcí. Jejich výskyt rozdělila do několika oblastí, porovnala je a

propojila s oblastmi prvního průzkumu. Celou tuto průzkumnou část doplnila o několik

obrázků designu webových stránek a okomentovala je.

V závěru pak již najdeme shrnutí, celkové porovnání výsledků všech provedených

průzkumů a následná doporučení pro stavební oblast. Přílohy, prameny a pomocný aparát

jsou vhodným doplňkem.

Celkově mohu konstatovat, že předložená práce byla, i přes svou značnou náročnost

a ve spolupráci s celým týmem, prováděna po celou dobu nebývale zodpovědně. Články

vytvořené na základě těchto průzkumů byly poslány na dvě mezinárodní konference a jsou

důležitou součástí závěrečných výstupů celého výzkumu. Psaný jazyk: Čeština

Klasifikační stupeň ECTS: All

Doporučené otázky k obhajobě a rozpravě:

1) Co Vás vedlo k použití tolika zvolených metod?

2) Co považujete za nejpodstatnější věc, kterou jste se během zpracovávaní DP naučila?
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Klas. stupeň ECTS A B C O E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


