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Hana Bednářová zpracovala velmi obsáhlou diplomovou práci zaměřenou na problematiku 
vymezení venkova a hledání ukazatelů, které mohou vést k rozdílnému vymezení venkova 
resp vymezení venkovských obcí. Hlavní cíl práce je alternativní vymezení venkova v Česku 
a to na základě kritické analýzy jednotlivých ukazatelů a identifikace hlavních ukazatelů, 
které je možné k vymezení venkova v Česku použít. Z cílů práce dále vychází i celkem 5 
hlavních hypotéz práce. Formulace hypotéz je opřena o jednotlivé pramenné zdroje. Vlastní 
vymezení venkova autorka provádí na základě analýz jednotlivých ukazatelů podle správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností.   

Velmi obsáhlá a co do pramenných děl také velmi bohatá úvodní část je věnována postavení 
venkova v sídlení struktuře, diskuzi venkovské obce a venkovského prostoru a hodnocení 
vybraných faktorů, které souvisí s vymezením venkova. Autorka v této části prokázala velmi 
dobrý přehled v zahraniční i domácí literatuře, je schopna propojovat jednotlivé teze a 
zaujmout k nim kritické stanovisko.  

V následující části se autorka zaměřila na kritické zhodnocení problematiky vymezení 
venkova. Správně uvádí rozdílné přístupy jednotlivých odborníků k tomuto problému a 
upozorňuje na rozdílné vymezení v venkova při sledování v různých řádech. Autorka 
v souladu s Halfacree vymezuje deskriptivní vymezení venkova a sociokulturní vymezení 
venkova a při vědomí polemiky o tomto přístupu k tématu se v dalším textu pokouší sama o 
vlastní deskriptivní vymezení venkova. 

V kritickém pohledu na používané metody vymezení venkova autorka velmi přesně definuje 
jednotlivé slabé stránky používaných metod. Na druhou stranu by bylo korektní také v textu 
zmínit i důvody pro použití takových kritérií a zmínit příklady, kdy alespoň některá 
diskutovaná metoda byla v souladu se zvolenými cíly vhodně použita. Jako nadbytečné 
v kapitole věnované vymezení venkova považuji diskuzi vymezení venkovských obcí podle 
ukazatele komplexně funkční velikosti, protože se typologicky jedná o klasifikaci obcí a 
nikoliv klasifikaci venkovského (urbánního) prostoru. 

Při diskuzi jednotlivých ukazatelů autorka správně upozorňuje na rozdílnost významu pojmů  
rysy venkova a ukazatele definující jednotlivé rysy venkova a správně uvádí, že mnozí autoři 
snadno definují rysy nebo vlastnosti venkova, ale jen náznakem vymezují nebo zcela pomíjejí 
také identifikaci ukazatelů a hodnot, kterých by měly nabývat (str. 53). V diskuzi o využití 
kvalitativních ukazatelů pro venkov postrádám zdůraznění možnosti jejich využití pouze na 
malém vzorku obcí nebo malém sledovaném území a obtížnost nebo nemožnost jejich využití 
pro hromadné zpracování většího souboru dat. Tato polemika je ale částečně vedena 
v předcházejících částech práce.  

Při diskuzi kvalitativních ukazatelů pro vymezení venkova se autorka správě opírá o názory 
dalších autorů a definuje soubor ukazatelů podle jednotlivých kategorií ukazatelů, konkrétní 
ukazatele a konkrétní relevantní zdroje dat. V kategorii přírodní podmínky je ale možné 
polemizovat s tezí, že venkov je ve vyšších nadmořských výškách nebo v území s vyšší 
sklonitostí terénu. Soubor kategorií ukazatelů i jednotlivých kategorií je vcelku vyčerpávající 
a dobře popisuje jednotlivé rysy venkova. Přesto v tomto souboru postrádám ukazatele 
vztahující se k ekonomické výkonnosti veřejné správy a jejímu financování. Jedná se 
taxativně vymezené ukazatele vyplývající převážně z velikosti obcí. Je možné se domnívat že 



ukazatele jako je míra zadluženosti obcí, rozsah obecního majetku nebo ukazatele míry 
spolupráce mají významný rys venkovskosti?  

Vlastní empirický výzkum byl proveden na zvoleném souboru ukazatelů, které byly čerpány 
z veřejně dostupných statistických zdrojů a dalších veřejných databází. Autorka postupně 
představuje vybrané zvolené ukazatele a uvádí způsob vzniku nebo výpočtu ukazatele.  

Definici vymezení venkovských oblastí podle jednotlivých ukazatelů byly zvoleny stupně 
venkovskosti upravené podle metodiky OECD a území Česka bylo vždy rozděleno do 4 
kategorií výrazně městské, převážně městské, převážně venkovské a významně venkovské 
oblasti. Výsledky jsou kromě stručných komentářů přehledně dokumentovány v jednotlivých 
kartogramech a to jak za ukazatele, tak i za skupiny ukazatelů podle celkem sedmi zvolených 
skupin. Výsledky práce pak přehledně shrnuje tabulka na str. 104. Bohužel z nedostatku času 
v této velmi rozsáhlé práci chybí závěrečné shrnutí jednotlivých ukazatelů a diskuze 
vhodnosti nebo nevhodnosti použití jak jednotlivých ukazatelů tak i celých skupin ukazatelů.  

V závěru se autorka vrací k jednotlivým hypotézám a poněkud fatalisticky uvádí, že 
„jednoznačně nelze vymezit venkov v Česku žádným způsobem“. Taková míra skepse v tak 
podrobné a rozsáhlé práci snad není na místě. Lepším závěrem by snad bylo, že venkov lze 
vymezit mnoha způsoby a záleží vždy na účelu a cílech vymezení venkova. 

Autorka nesprávně řadí dr. Vaishara mezi sociology, jedná se geografa (str. 25), přejmenování 
prof. Korčáka na Korčík  (str. 34) 

Práce je psána živým jazykem prakticky bez větších stylistických zakolísání a bez překlepů. 
Předloženou diplomovou práci považuji za velmi cenný příspěvek k diskuzi nad zvoleným 
tématem a doporučuji k obhajobě.  
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