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Posudek vedoucího diplomové práce 
 
NÉMET, M. (2012): Rola starostov v rozvoji vybraných periférnych oblastí Košického 
kraja. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 97 s. vč. příloh. 
Předložená diplomová práce vznikala na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
PřF UK v Praze od roku 2010/2011. Práce je součástí širší mozaiky studií, jejichž ústředním 
motivem je snaha autorů přispět k hlubšímu poznání mechanizmů polarizace prostoru, resp. 
zhodnocení potenciálu rozvoje periferních oblastí. Martin Német se v práci explicitně zabývá 
kvalitou sociálního kapitálu aktérů lokálního rozvoje (starostové), a to ve dvou vybraných 
periferních oblastech Košického kraje. Téma práce považuji za aktuální a nosné, a to nejen 
z hlediska zaměření výzkumů našeho pracoviště, ale i vzhledem k existenci a stále pouze 
omezenému řešení problémů rozvoje periferních území. Práce má geografický charakter a 
odpovídá úrovni magisterského studia. 

Diplomovou práci lze členit do čtyř částí. V úvodní části autor stručně a výstižně popisuje 
téma práce, vymezuje výzkumný problém a zdůvodňuje aktuálnost jeho řešení (mj. 
v kontextu současné předmětové orientace výzkumů slovenské humánní geografie). Po jejím 
přečtení má čtenář jasno o objektu i předmětu výzkumu a v neposlední řadě i o postupu 
výzkumných prací. Tři cíle, tři výzkumné otázky i tři předpoklady (s. 11–12) jsou relevantní. 
U třetího předpokladu však autor blíže nezdůvodňuje, proč by typově odlišné periferie 
zákonitě měly mít rozdílnou kvalitu sociálního kapitálu. Toto tvrzení by zasluhovalo hlubší 
diskuzi. Metodika práce je zpracována přehledně a svědčí o tom, že Martin Német přistoupil 
k výzkumu zodpovědně. Autor zdařile zdůvodňuje volbu výzkumných metod i zájmových 
území. 

Teoreticko-metodologické zarámování (s. 15–34) se nese v duchu diskuze literatury z oblasti 
regionálního rozvoje, geografie „polarizace prostoru“ a výzkumu sociálního kapitálu. Tato 
část má do jisté míry kompilační charakter, svědčí však o tom, že autor nepodcenil heuristiku 
a rešerši zdrojů. Pracuje s relevantními zdroji převážně české a slovenské provenience, ale i 
s celou řadou kvalifikačních prací svých předchůdců (což nebývá běžné). Martin Német se 
vyvaroval opakování již mnohokrát napsaného a popsaného a na diskuzi s literaturou si 
cením jednak věcnou stránku, jednak aktuálnost. Škoda, že diskuzi teoretických východisek, 
resp. řady konceptů autor více nerozpracovat i po stránce metodologické. Autor nediskutuje 
jakým způsobem a proč právě tak autoři bádali, nediskutuje metodologická omezení a úskalí 
různých způsobů hodnocení. Pokud tak činí, pak převážně v obecné rovině či implicitně. 
U definicí klíčových pojmů "sociální kapitál" a "vztahy a kontakty" vidím jistý nesoulad: autor 
vztahy a kontakty označuje za jednu ze dvou základních složek sociálního kapitálu, u 
sociálního kapitálu jich však naznačuje více. 

Třetí a čtvrtá (stěžejní) část práce je věnována hodnocení zájmového území (Košický kraj), 
identifikaci periferních oblastí na bázi dříve realizovaných výzkumů slovenských geografů, 
vymezení modelových území a realizaci a vyhodnocení terénního výzkumu (výsledků šetření 
a řízených rozhovorů se starosty v mikroregionech Čierna nad Tisou a Kecerovce). Při 
hodnocení územní diferenciace Košické kraje na základě sekundárních zdrojů se Martin 
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Német mohl více kriticky zamýšlet nad výsledky výzkumů s nimiž pracuje (např. vhodností 
užití metod, vypovídací schopností použitých ukazatelů), a to i přesto, že cílem kapitoly bylo 
primárně nalézt vhodná modelová periferní území pro terénní výzkum. Cíl však bezesporu 
naplnil. Zvolená modelová území jsou relevantní (typově odlišná) a jejich následnou 
komparaci považuji za zdařilou. Stejně tak vlastní terénní výzkum. Na základě výsledků 
terénního šetření autor podává relativně plastický obraz o percepci problémů území 
klíčovými aktéry regionálního rozvoje, resp. o lokálním milieu i o míře sociálního kapitálu 
starostů. 

Závěr práce dokládá, že se autorovi podařilo vytčené cíle naplnit. Dokládá, ovšem převážně 
implicitně. Závěr je totiž poněkud strohý (autor se explicitně nevyjadřuje k naplnění 
jednotlivých cílů, nezodpovídá výzkumné otázky a nezaujímá stanovisko k předpokladům). 
Klíčové je, že čtenář o dílčí závěry nebyl ochuzen. Martin Német je totiž uvádí v 
samostatných shrnutích u jednotlivých kapitol. 

Práce má jasnou vnitřní strukturu, člení se do logicky řazených (a vnitřně provázaných) 
kapitol, obsahuje všechny obvyklé náležitosti. Tabulky a mapy jsou vhodně provázány 
s textem. Technické provedení práce je na dobré úrovni. Práce je psána čtivým jazykem. 
Závěrečná (technická) redakce textu mohla být pečlivější (viz např. předložky na koncích 
řádků). V abstraktu postrádám alespoň v náznaku poselství, k čemu autor ve svém výzkumu 
došel (např. co výzkumem potvrdil). Jasně strukturovaný seznam použitých zdrojů a 
literatury dokumentuje autorovu pečlivost. Čtenáři však Martin Német situaci neusnadnil. 
Hledat autory citovaných prací v pěti různých seznamech po prvních třech pokusech omrzí. 

Jako podnět do diskuze mi poslouží autorovo tvrzení na s. 33, že kvalita sociálního kapitálu 
je přímo ovlivněna kvalitou lidského kapitálu. Podařilo se toto tvrzení prokázat i modelových 
oblastech?  

Závěrem konstatuji, že Martin Német předloženou diplomovou prací prokázal 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. Práci doporučuji k obhajobě. 
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