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Předmětem oponentského posouzení je diplomová práce, která vznikla pod vedením 
RNDr. Pavla Chromého, PhD. na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Výzkum periferních oblastí je jedním z tradičních témat, kterými se geografické 
práce, ukončující studium na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, 
zabývají. Diplomantka si vybrala k řešení problematiku hodnocení lidského a 
sociálního kapitálu na Manětínsku, jako konkrétní cíle pak uvádí: 

1. provedení analýzy hodnocení lidského a sociálního kapitálu v odborné 
literatuře, 

2. posouzení role kvality a úrovně lidského a sociálního potenciálu v procesu 
polarizace,  

3. provedení analýzy vývoj polarizace prostoru na příkladu území při hranici 
Plzeňského, Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje, 

4. provedení analýzy lidského a sociálního kapitálu v zájmovém území 
Manětínska. 

Formulace 1., 3. a 4 cíle je konkrétní a přesné,  dílčí cíl 2. je uveden příliš obecně, 
není jasné rozdíl mezi pojmy kvalita lidského a sociálního kapitálu a úroveň lidského 
a sociálního kapitálu.  Cíle považuji za náročné.  
Rozbor literatury je proveden na 17 stránkách standardně dobře. V následující 
metodické části jsou popsány zvolené způsoby hodnocení lidského a sociálního 
kapitálu. Zde bych předpokládala rozsáhlejší diskusi o volbě ukazatelů, především 
s ohledem na to, že diplomantka hodnotí jen periferní oblast. Bylo by proto vhodné 
zapojit takové ukazatele, které lépe postihují podstatu venkovského prostoru. 
Například volba ukazatele počet kandidátních listin v obcích upřednostňuje 
populačně větší obce. V metodice není uvedeno, jakým způsobem bude hodnocen 
vývoj polarizace, a diplomantka se ani dále problematikou vývoje polarizace příliš 
nezabývá. Dalším problémem, který není v metodické části diskutován, je velká 
roztříštěnost sídelní soustavy v hodnoceném území. Lidský a sociální kapitál obcí 
není prostým součtem ukazatelů za jednotlivá sídla, jak to představují statistické 
ukazatele. Předpokládala bych, že alespoň na mikroregionální úrovni se diplomantka 
bude touto problematikou zabývat.  Dále by mělo být v metodice lépe vysvětleno, 
proč jsou využity dotazníky pro návštěvníky, co vypovídají o lidském a sociálním 
kapitálu území.  
V kapitole 4 Lidský a sociální kapitál v oblasti středočesko – západočeského pomezí 
diplomantka postupně podrobně analyzuje jednotlivé zvolené ukazatele. Tato část 
práce je dobře zpracována. Pro syntézu kvantitativního hodnocení obcí při hranici 
Plzeňského, Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje zvolila diplomantka 
pouze popis, snad mohly být výsledky alespoň shrnuty do tabulky a vytvořeny typy 
obcí v území z hlediska  úrovně předpokládaného lidského a sociálního kapitálu. A 
do těchto typů pak lze zařadit jednotlivé obce Manětínska.   



Stěžejní kapitolou práce je 5. část s názvem Lidský a sociální kapitál v periferii 
Manětínska. Autorka nejprve zpracovala geografickou charakteristiku Manětínska. 
Současný lidský a především sociální kapitál se závislý na dlouhodobém vývoji 
oblasti, proto bych předpokládala, že součástí geografické charakteristiky bude také 
popis dlouhodobějšího historického vývoje. V minulosti Manětínska můžeme najít 
potenciál i ohrožení pro budoucnost. Dále mi v této kapitolce chybí analýza 
regionálního školství, neboť tam můžeme opět vidět základ pro růst či stagnaci 
lidského i sociálního kapitálu. 
Vlastní dotazníkové šetření má pro hodnocení regionu podstatný nedostatek. 
Respondenti měli být vybráni podle klíče, který by zajistil výběr z různě velkých a 
různě dopravně dostupných sídel. Je rozdíl, zda respondent žije v sídle Manětín 
nebo nějakém malém sídle.  Pokud většina respondentů bydlí přímo v Manětíně, pak 
může být pohled na celý mikroregion zkreslený.  
Závěr diplomové práce má syntetizující charakter. Autorka propojuje výsledky 
výzkumů popsaných v jednotlivých kapitolách. Vytčené cíle jsou vcelku splněny. Po 
formální stránce má práce jasnou strukturu, člení se do logických celků a dokazuje, 
že autorka zvládá zásady odborné vědecké práce. Kartografické přílohy jsou dobře 
zpracovány.  
Závěrem svého posudku mohu konstatovat, že jde o přínosnou práci, která splňuje 
požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě a mé hodnocení je ... 
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