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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vztah mezi lidským, institucionálním a sociálním kapitálem a ekonomickou výkonností 

na příkladu evropských regionů     

Autor práce: Bc. Vít Chudý   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Předložená diplomová práce si klade za cíl popsat a vyhodnotit vztahy mezi lidským, institucionálním 

a sociálním kapitálem a zhodnotit jejich vliv na ekonomickou výkonnost. Tento cíl autor naplňuje jak 

na základě podrobného studia literatury diskuzí a kritickým posouzením dosavadních poznatků 

k této problematice, tak vlastní analýzou na příkladu evropských regionů. Na konci teoretické 

kapitoly po velmi rozsáhlé rešerši odborné literatury autor přistupuje k formulaci tří výzkumných 

otázek a navazujících výzkumných hypotéz, které jsou plně v souladu s cílem diplomové práce, 

navazují na dosavadní výzkumy a rozšiřují poznání v této oblasti.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V teoretické části práce autor vychází při vysvětlování rozvinutosti jednotlivých druhů kapitálů 

a ekonomické výkonnosti z institucionálních teorií a směrů, které jsou v současné ekonomické 

geografii velmi rozšířené. Množství citované relevantní cizojazyčné literatury novějšího data 

dokládá, že autor hluboce pronikl do zkoumaného tématu. V některých pasážích teoretické části 

práce však autor zabíhá do velkých podrobností, což snižuje celkovou plynulost a čtivost textu 

a narušuje jednoznačnou argumentační linii ve směru splnění cílů práce.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Diplomová práce má ryze kvantitativní charakter, autor nejprve operacionalizuje koncepty lidského, 

sociálního a institucionálního kapitálu a kriticky posuzuje a vybírá vhodné ukazatele dostupné 

za evropské regiony NUTS 2. Práce s daty je velmi pečlivá a všechny kroky přípravy a úpravy dat jsou 

v práci podrobně zdokumentovány. Dále autor přistupuje k základnímu statistickému vyhodnocení 

dat včetně mapového znázornění s cílem postihnout základní tendence regionální diferenciace. 

Při analýze vztahů mezi jednotlivými druhy kapitálů a ekonomickou výkonností autor řádně využívá 

korelační, faktorovou a vícenásobnou regresní analýzu včetně prostorové metody geograficky 

vážené regrese. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce plně koresponduje s výzkumnými otázkami, na které dávají její výsledky 

odpovědi. Určitou slabinu vidím ve velké popisnosti základního statistického vyhodnocení dat, která 
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vede k šablonovité interpretaci regionální diferenciace ve smyslu vyjmenování nejlépe a nejhůře 

hodnocených regionů. Všechny výsledky analýz však autor interpretuje z metodologického pohledu 

řádně a v závěru dochází ke vhodné generalizaci závěrů. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěru práce se autor vyjadřuje ke stanoveným výzkumným otázkám i hypotézám. I když se práce 

věnuje velmi širokému a komplexnímu tématu, autor v závěru dokázal shrnout základní výsledky své 

analýzy a dát je do souvislosti s aktuálními vědeckými poznatky.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce je diplomová práce kvalitně zpracovaná, vhodně jsou využity tabulkové, grafické 

i mapové prvky. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Vyzdvihnout bych chtěla skutečnost, jak se autor vypořádal nejen s množstvím cizojazyčné literatury, 

ale i se zpracováním rozsáhlého souboru dat. Tvorba, naplňování a čištění databáze vyžadovalo 

velké úsilí a čas, což platí i pro následné zpracování map a statistických analýz. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jak v práci uvádíte, analýzy jednotlivých druhů kapitálů a ekonomické výkonnosti se 

z metodologického pohledu potýkají s problémem tzv. zpětné příčiny. Závisí tedy podle Vašeho 

názoru ekonomická výkonnosti skutečně na úrovni jednotlivých druhů kapitálů, nebo je jistá úroveň 

ekonomické výkonnosti nutnou podmínkou pro růst lidského, sociálního a institucionálního 

kapitálu? 
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