
Posudek na disertační práci

Klasifikace venkovských obcí dle rozvojového potenciálu 
PhDr. Ing. Vít Skála 

Disertační práce byla zpracována na katedře Veřejné a sociální politiky, Institutu

sociologických studií, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze. Vedoucím disertační 

práce je prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Disertační práce vychází z teoretických prací, vysvětluje a vymezuje základní pojmy 

zkoumané problematiky a její empirická část využívá, podle sdělení autora, kvantitativní a 

kvalitativní přístup. Autor překládá návrh nového metodického přístupu pro porovnávání 

venkovských obcí podle jejich rozvojového potenciálu. Rozvojový potenciál chápe jako 

jakékoliv dispozice, schopnosti a kapacitu, které mohou vést k pozitivní změně oproti stávajícímu 

stavu. Cílem je zlepšování podmínek pro zvyšování kvality života místních obyvatel. Již 

k vysvětlení pojmu potenciál (na uvedeném příkladu ze str. 17) mám drobnou výhradu. Obec, 

jejíž výchozí charakteristiky nejsou uspokojivé (např. pokles počtu obyvatel, nedostatečná 

infrastruktura) může mít vysoký rozvojový potenciál, pokud hodnoty sledovaných charakteristik 

mají předpoklady zabránění dalšího zhoršování situace v obci. Je-li výchozí charakteristika obce 

neuspokojivá, v pouhém bránění dalšímu zhoršování stavu nevidím moc rozvojových prvků, ve 

smyslu pokroku směrem ke zkvalitnění podmínek. 

S vymezením „venkova“ se autor vypořádává zodpovědně. Uvádí užívané definice včetně jejich 

možného použití pro účely rozdílných politik a přístupů. Právě tak autor prokazuje znalost 

odpovídající literatury, především týkající se sociálního kapitálu, v němž spatřuje klíčový faktor 

k řešení problémů venkovských obcí. S tím lze souhlasit. Ovšem s předkládanými hypotézami 

mám jistý problém. Hypotéza H1: „Sociální kapitál je klíčovým faktorem, který umožňuje efektivní 

řešení problémů venkovských obcí“ je spíše sdělením, o kterém málokdo pochybuje. Chápu-li 

hypotézu jako vztah mezi proměnnými, které jsou měřitelné, pak obě proměnné (sociální kapitál 

x efektivní řešení problémů) jsou velice komplexní, tudíž i obtížně empiricky zjistitelné. Dílčí 

hypotéza H1.1 pracuje s proměnnou „rychlost řešení problémů“ a H1.2 s proměnnou „finanční 

náklady řešení problémů“. Příklady z oblasti pracovně-právní (firemní) se mi zdají obtížně 

přenosné do reality českých obcí. Kromě toho citovaná díla k závěrům dochází při analýze jiných

typů společností (dalo by se říci společností rozvinutého kapitalismu, se standardizovanou 

firemní strukturou a konzistentním sociálním statusem). Na rozdíl od jisté nekonzistentnosti 

sociálního statusu v post-socialistických zemích. Podobnou výhradu mám ke zdůvodnění

hypotézy H2: „V obcích s nízkým sociálním kapitálem by měly být primárně realizovány aktivity 

posilující sociální kapitál a až následně pak projekty většího investičního charakteru.“ Zdá se mi, 

že jsou až nepřípustně směšovány aspekty sociální a ekonomické, i když jejich podmíněnost je 

nesporná. Ovšem odkaz na asijské zkušenosti z řešení rozvojových projektů je zcela nerelevantní 

(ISHAM 2002) a do českých poměrů nepřenosný. Obrázek 1. na str. 23 je velmi hezký, nicméně 

moc zřetelných souvislostí mezi teoretickými východisky a empirickou částí práce není vidět, ale 

můžeme souhlasit, že určité souvislosti lze nalézt skoro všude. 



Autor velmi detailně pracuje s vymezením venkovských obcí a zabývá se i historickým kontextem 

jejich vzniku a vývoje. Zcela správně podotýká, že vlivy z minulosti se promítají i do současných 

regionálních nerovností. Celkem srozumitelně je vysvětleno legislativní ukotvení aktivit obcí a 

podrobně popsány dopady jednotlivých okruhů problémů (velmi názorně zpracovaných do 

„stromů problémů“). 

Poněkud neorganicky na tato zásadní témata navazuje kapitola 6. Současný stav poznání, která 

předkládá ve velmi rozsáhlé tabulce č. 4 vývoj regionální politiky v Evropě a v tuzemsku. Tabulka 

je popisná. Text zbytečně zatěžuje, mohla by být přesunuta do přílohy a v kapitole popsány 

pouze výsledky a důsledky této politiky. Celkově tato kapitola čerpá z materiálů ministerstev a 

zpracovaných odborných studií, které komentuje; přestože je poměrně rozsáhlá, vlastní autorský 

přínos v záplavě citací zaniká. Shrnutí kapitoly zůstává v úrovni obecnosti. 

Stejnou výhradu (týkající se zařazení ve struktuře práce) mám ke kapitole 7.  Věnuje se 

teoretickým východiskům a podrobně se zabývá sociálním kapitálem, teorií vládnutí, sítěmi 

tvorby a realizace veřejných politik, teorií politického cyklu, teorií byrokracie a teoriemi 

regionálního rozvoje. Kapitola dokládá sečtělost autora, ale podle mého názoru by měla 

předcházet kapitole, týkající se českého venkova a jeho vymezování. 

Empirická část práce, především popis metodologického přístupu, se mi zdá poněkud zmatený. 

Výběr krajů autor zdůvodňuje poněkud nesrovnatelnými hledisky – Kraj Vysočina je jediný 

převážně venkovský region v ČR, Jihočeský kraj je typický český region (v čem je jeho typičnost ve 

srovnání s ostatními kraji?) a Královehradecký kraj je relativně stabilní region ovšem s prvky 

příhraniční periferie (o jaký druh stability se jedná? a které prvky příhraniční periferie má autor 

na mysli?). Jedná se o kraje, ve kterých lze nalézt venkov charakterizovaný jako tzv. vnitřní 

periferie. Tj. oblast, ve které jsou obce závislé z velké míry jen na svém vnitřním potenciálu s 

minimálními vlivy z okolí. Nevím, ačkoliv autor tento názor dokládá odkazem na Musila, Müllera, 

Perlína, Kučerovou a Kučeru, nejsem si jista, že toto platí jen pro vybrané kraje. Spíše bych se 

domnívala, že takové obce lze nalézt i ve všech ostatních krajích. Otázkou je, jakými kritérii 

budeme měřit vnitřní potenciál (a co do něho zahrneme) a na jaké vlivy z okolí se zaměříme. 

Naopak, kritéria rozvíjejících se a stagnujících obcí se zdají logická, i když jich není mnoho. 

Kombinace demografického údaje, účasti ve veřejné soutěži a dvou kritérií z oblasti veřejné 

správy mají určitou vypovídací hodnotu. Empirické údaje byly získány ze statistik a z rozhovorů se 

starosty a místostarosty. V této souvislosti zcela nechápu dotaz, týkající se důvěry: „Jak 

důvěřujete zastupitelům obce?“ s tím, že odpověď bylo možné vyjádřit na čtyřstupňové škále: 

velmi důvěřuji, důvěřuji, nedůvěřuji, vůbec nedůvěřuji. Není zcela jasné, jak starostové 

odpovídali, ale ani se nedivím, že následně „name generator“ odmítali. 

Analytická práce je velmi precizní tam, kde autor používá statistická data a data získaná z jiných 

přesně identifikovaných zdrojů (propagačních materiálů obcí, webových stránek, street-view 

apod.). Data získaná „kvalitativním“ výzkumem jsou spornější; způsob získávání dat je popsán 



vágně (focus group, rozhovory), ale v textu se zpracované výsledky těchto dat prakticky 

neobjevují. Kromě toho, kvalitativní metodologie má přesná pravidla, která zde dodržována 

nejsou. 

Celkově lze shrnout, že předložená práce je ukázkou poctivého badatelského přístupu, který 

v některých kapitolách přináší nové poznatky (týká se především navržené klasifikace a jejího 

použití), v jiných částech je text slabší a potřeboval by důkladnější revizi. Určité výhrady mám ke 

strukturování práce, které je trochu matoucí. Obvykle se postupuje od teorie k empirii a od 

obecného ke konkrétnímu. Autor střídá kapitoly teoretické s popisem reálií, opět se vrací 

k teoretickým východiskům, pak nastiňuje metodologii a věnuje se analýze dat. Některé kapitoly 

jsou velmi popisné, případové studie až zbytečně podrobné. V záplavě dat a dílčích vyhodnocení 

někdy zanikají konečné výstupy a smysl analýz. Pokud by autor měl v úmyslu disertační práci 

nebo její podstatné části publikovat, text by potřeboval významné zásahy. 

Disertační práce, přes veškeré uvedené výhrady, vyhovuje obsahovým a formálním nárokům 

kladeným na tento druh prací a doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl PhDr. Ing. Vítu Skálovi 

udělen titul PhD.

Prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

V Praze, dne 24. srpna 2013




