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     Předložená práce si klade za cíl, jak v úvodu deklaruje autorka,  zjistit  „.. jaký vliv na participaci 

občanů Sokolova má jejich sociální kapitál  a politická  kultura“, a posléze formulovat konkrétní 

doporučení, využitelná  při praktické činnosti politické reprezentace tohoto města.  Zvolená 

struktura, teoretická východiska, metodologie,  metody práce i formulované hypotézy a otázky plně 

odpovídají nárokům kladeným na magisterské diplomové práce, zjevně pod vlivem zkušeného 

konzultanta. 

     Možná by se v práci mohla objevit zmínka, proč byl vybrán právě Sokolov, zda nehrál roli nějaký

další specifický faktor, vnější či vnitřní  (kromě  výhody  bydliště autorky, zkušeností s působením ve 

veřejné správě   či  znalosti místního prostředí), pomohla by i přibližná charakteristika sociálního 

složení, včetně  základních demografických a  ekonomických  parametrů, zejména nezaměstnanosti a 

mobility. Jistě by práci obohatilo několik komparativních  dat o analogicky  profilovaných lokalitách 

přibližně podobné  velikosti, poznamenaných sdíleným dlouhodobým osudem utváření a proměn

průmyslového regionu.

     Hovoří-li autorka v úvodní teoretické části (v níž se přibližuje k vymezení konceptu sociálního 

kapitálu), o kolektivním rozhodování, kde uvádí citaci : „ Rozumnost  kolektivního rozhodování je 

zaručena především kvalitou komunikace ve společenství, kterou občané považují za základní 

hodnotu společného života a výslovně o ni pečují.“, dotýká se vlastně zásadních otázek pojetí 

demokracie, na pomezí klasické doktríny demokracie (obecné dobro a vůle lidu) a „neklasické“ teorie 

demokracie, soustředěné na úkol  jak vybírat a odvolávat zástupce, kterým je svěřena rozhodovací 

pravomoc: k těmto otázkám pojetí demokracie se srozumitelně vyslovuje J.Schumpeter ve svém 

známém díle Kapitalismus, socialismus a demokracie. Tato poznámka se vztahuje též k části 2., v niž 

je lehce nadhozena mediálně oblíbená otázka zda víme co je demokracie  (navíc  k dobré úrovni 

práce nepřispívá, je-li zmínka o Aristotelovi podepřena  poznámkou pod čarou 6, která čerpá 

z Wikipedie a následující poznámka 7, která podává elementární  vymezení politologie, čerpá z 

Akademického slovníku cizích slov). Z Wikipedie čerpají i další poznámky pod čarou (např. 11, 12).

     V části 2.6.  hodnotím kladně přehled vybraných definic sociálního kapitálu.     Popis 

kvantitativních metod je dosti obsáhlý, prospěla by redukce textu (týká se např. výroku v poznámce 

4 pod čarou: „Vztahová analýza zkoumá vztahy mezi jevy“). V části 2.7. by se mohla autorka pokusit 

přeložit termín „parochial political culture“ (Almond,-Verba).

     Pokud jde o použitou literaturu, autorka zvládla široký rozsah využitelných zdrojů (snad mohla 

navíc využít i práci, týkající se daného tématu, a to  R. Putnam:  Making Democracy Work). 

      V části 3.4. se uvádí: „Žádný z dotazovaných nevykazoval vysokou míru důvěry.“ Otázka 

k obhajobě:   „Za jakých podmínek očekáváte změnu tohoto údaje?“.

      Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou.

V Praze dne 25.1.2012.                                                                         Ing. Petr Kotlas






