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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

VAŇKOVÁ, E. (2010): Analýza lidského a sociálního kapitálu v periferii Manětínska. Diplomová práce. 
UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 100 s. + přílohy. 

Předmětem posudku je diplomová práce, která vznikala na katedře sociální geografie a regionálního 
rozvoje PřF UK v Praze od roku 2008. Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním 
motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu poznání mechanizmů polarizace prostoru, resp. 
zhodnocení potenciálu rozvoje vnitřních periferií. Eva Vaňková se v předložené diplomové práci 
zabývá kvalitou lidského a sociálního kapitálu v oblasti vnitřních periferií, konkrétně pak v území 
Manětínska. Bezprostředně tak navazuje na práce zabývající se hodnocením vývoje polarizace 
prostoru, resp. vnitřní periferie při hranicích kraje Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a 
Středočeského (DP Kubínová, Kuldová, Váně ad.). Téma práce považuji za aktuální a nosné, a to 
nejen z hlediska zaměření výzkumů našeho pracoviště, ale i vzhledem k existenci – a stále pouze 
omezeném řešení – problémů v dotčeném území. Práce má jasně definovány cíle, výzkumné otázky i 
předpoklady. 

Úvodní teoreticko-metodologické zarámování se nese v duchu diskuze literatury z oblasti geografie 
„polarizace prostoru“ a výzkumu lidského a sociálního kapitálu. Je třeba vyzdvihnout věcnou stránku 
diskuze s literaturou i aktuálnost literatury (autorka diskutuje i nejnovější příspěvky k tématu). 
Metodika práce je opět zpracována přehledně a svědčí o tom, že Eva Vaňková přistoupila k výzkumu 
zodpovědně. Autorka zdařile zdůvodňuje volbu výzkumných metod i modelového území. Užití 
jednotlivých ukazatelů hodnocení by si však zasluhovalo kritické zdůvodnění (ve smyslu omezení 
jejich vypovídací schopnosti a možnosti využít „nové“ / alternativní ukazatele), a to i přesto, že řada 
ukazatelů byla aplikována v pracích předchůdců a práce byla koncipována jako výstup pro potenciální 
komparaci. Stěžejní část práce je věnována zájmovému území. Autorka jej nejprve hodnotí v širších 
regionálních souvislostech, následně se zabývá vyhodnocením a interpretací vlastního terénního 
šetření na Manětínsku (vymezením a charakteristikou území, analýzou vybraných rozvojových 
dokumentů, problémů, výsledků dotazníkového a anketárního šetření a řízených rozhovorů se 
starosty). Na základě výsledků terénního šetření autorka podává relativně plastický obraz o percepci 
problémů území místními obyvateli a klíčovými aktéry regionálního rozvoje, resp. o lokálním milieu. 
Závěr práce dokládá, že se autorce podařilo vytčené cíle naplnit. 

Práce má jasnou vnitřní strukturu, člení se do logicky řazených (a vnitřně provázaných) kapitol, 
obsahuje všechny obvyklé náležitosti. Tabulky, mapy a grafy jsou vhodně provázány s textem. 
Technické provedení práce je na velmi dobré úrovni. Práce je psána čtivým jazykem. 

Eva Vaňková předloženou diplomovou prací prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti a 
dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací rozličných výzkumných metod naplnit předem 
stanovené cíle, zařadit výzkumné téma do širších souvislostí i zformulovat odpovídající závěry. 

Autorka předložila z věcného i formálního hlediska hodnotnou diplomovou práci. Práci doporučuji 
k obhajobě. 
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