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Posudek vedoucího bakalářské práce

ČECHOVÁ, E. (2011): Endogenní potenciál rozvoje Českokrumlovska. Bakalářská práce. UK 
v Praze, PřF, Praha, 64 s. + přílohy.

Předložená bakalářská práce Evy Čechové vznikala na katedře sociální geografie a regionálního 
rozvoje PřF UK v Praze od podzimu roku 2010. Tématem práce je endogenní potenciál rozvoje území, 
a to na příkladu Českokrumlovska. Práci lze vnímat jako součást širší mozaiky studií, v jejichž ústředí 
zájmu stojí problémy rozvoje periferních, příhraničních či venkovských oblastí. Téma práce, výzkumný 
problém i způsob jeho uchopení odpovídají úrovni bakalářského studia.
Práci lze členit do tří částí, které mají logickou gradaci. Zatímco v první části se autorka věnuje 
rozboru teoreticko-metodologických východisek, zejména pak diskuzi konceptů sociálního kapitálu, ve 
druhé a třetí části se věnuje hodnocení zájmového území, resp. hodnocení vývoje podmínek pro 
formování sociálního kapitálu a analýze kvality sociálního kapitálu ve vybraných lokalitách. Provedená 
hodnocení Eva Čechová doprovází úvahou o možnostech podpory endogenního potenciálu rozvoje 
Českokrumlovska.
Autorka jasně a srozumitelně vymezuje cíle práce, výzkumné otázky i předpoklady a k jejich naplnění 
se vrací v závěru práce. Metodika vlastní tvorby práce, jakož i terénního šetření je na odpovídající 
úrovni. Autorka před čtenářem neskrývá úskalí metodiky, dosažené výsledky nepřeceňuje a vhodně 
zařazuje do širšího kontextu (jak východisek práce, tak dosavadních výzkumů).
Práce s literaturou patří k silným stránkám předložené bakalářské práce. Autorka zde prokazuje 
dovednost kriticky posoudit texty různé provenience, porozumět textu, dovednost literaturu diskutovat i 
zformulovat hodnotící stanoviska.
Vlastní analýza sociálního kapitálu na Českokrumlovsku vypovídá o schopnosti autorky významově 
rozlišovat, vybrat a zdůvodnit podstatné charakteristiky/ukazatele a použít základní metody
geografické práce. V kapitole 3 autorka věnuje samostatnou pozornost "cestovnímu ruchu". Na mysl 
však vyvstává otázka, zda existuje vztah mezi "cestovním ruchem" a "sociálním kapitálem"; toto 
propojení je v práci zmíněno spíše implicitně. K tomuto by se autorka mohla vyjádřit v rámci obhajoby 
práce. (Jaký je vztah mezi kvalitou sociálního kapitálu a využitím potenciálu cestovního ruchu? Které 
ukazatele z oblasti geografických výzkumů cestovního ruchu by mohly indikovat kvalitu sociálního
kapitálu?)
Práce je napsána vcelku čtivou formou, prohřešky proti spisovnému českému jazyku se vyskytují 
výjimečně. Práce obsahuje všechny obvyklé náležitosti a i po technické stránce je zpracována 
kvalitně.

Závěr:
Eva Čechová předloženou bakalářskou prací prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti, 
dovednost uchopit výzkumné téma, shromáždit a zpracovat relevantní prameny a literaturu a písemně 
prezentovat výstupy výzkumných aktivit. Předloženou bakalářskou práci Evy Čechové doporučuji 
přijmout k obhajobě. Autorka předložila k obhajobě po obsahové i formální stránce kvalitní práci, 
u které lze navrhnout hodnocení "výborně".

RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
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