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ABSTRAKT 

V rámci výzkumu polarizace prostoru, resp. periferních oblastí Česka došlo v posledních 

letech k významnému uplatnění kulturněgeografických přístupů. V otázce rozvoje těchto 

oblastí je totiž zdůrazňován význam tzv. „měkkých“ sociokulturních faktorů rozvoje (včetně 

sociálního a lidského kapitálu). Východiskem je přesvědčení, že při omezeném rozvojovém 

potenciálu periferních (a venkovských) oblastí nabývá na významu aktivita a aktivizace 

lokálních komunit (kvalita sociálního a lidského kapitálu), jakožto významného vnitřního 

(endogenního) rozvojového faktoru. I přes řadu pokusů, které byly učiněny, však stále nelze 

dostatečně zodpovědět otázky spojené se skutečným významem sociálního a lidského kapitálu 

(a jejich odlišných forem) v (socioekonomickém) rozvoji těchto oblastí a také jejich 

vzájemným vztahem (podmíněností). Proto lze problémy spatřovat jak v oblasti teoreticko-

metodologické (konceptualizace), tak zejména v nedostatečném ověřování těchto teoretických 

konceptů empirickým výzkumem, a to zejména v mikroregionální až lokální úrovni. 

Disertační práce je tedy zaměřena na identifikaci a explanaci významu vybraných 

sociokulturních faktorů regionálního rozvoje (sociálního a lidského kapitálu) v rozvoji 

periferních (z nich zejména venkovských) oblastí Česka. Cílem je přispět do diskuse, resp. 

prohloubit dosavadní poznatky o: a) teoreticko-metodologických východiscích výzkumu 

polarizace prostoru, resp. periferních oblastí; b) ve smyslu posunu od dlouhodobého 

hodnocení „tvrdých“ snáze podchytitelných faktorů regionálního rozvoje (geografických 

a socioekonomických) ke geografickému studiu významu tzv. „měkkých“ faktorů (zejména 

sociálního a lidského kapitálu), které jsou navíc územně hůře sledovatelné (postižitelné);          

c) o významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji periferních (a venkovských) oblastí. 

Práce se člení do čtyř hlavních částí. Zatímco první je věnována otázce výchozích 

teoretických a metodologických problémů výzkumu polarizace prostoru, konceptuálním 

otázkám rozvoje problémových území, druhá část je věnována konceptualizaci sociálního 

a lidského kapitálu a jejich významu pro rozvoj periferních (a venkovských) oblastí. Třetí část 

zahrnuje reflexi výzkumu polarizace prostoru, resp. periferií v Česku a diskusi významu 

sociálního a lidského kapitálu v rozvoji problémových území (periferních a venkovských 

oblastí). Ve čtvrté části je pak představen soubor publikovaných studií, a to od prací obecněji 

zaměřených zabývajících se zejména diskusí teoreticko-metodologických východisek 

a základních pojmů (vyjasnění terminologie a klíčových konceptů – polarizace prostoru, 

periferie, sociální a lidský kapitál), přes rozbor epistemologie (testování možnosti měření 

a hodnocení územní diferenciace sociálního kapitálu v úrovni okresů Česka na bázi hodnocení 

dat sekundární povahy), až po příklady dvou empirických studií v nižších úrovních regionů 

Česka (vybraných periferních oblastí), které využívají hlavně primární data získaná 

z terénních šetření s cílem zhodnotit význam sociálního a lidského kapitálu pro rozvoj těchto 

oblastí. 

Klíčová slova: sociální a lidský kapitál – polarizace prostoru – periferní oblasti (vnitřní 

a vnější/příhraniční) – lokální rozvoj – Česko  

 

ÚVOD 

V souvislosti s proměnami tematické orientace sociální geografie (Hampl 2006) dochází 

v posledních desetiletích k výraznému rozvoji studia sociální a kulturní problematiky (Hampl 

a kol. 2007). Nejinak je tomu i v případě výzkumu polarizace prostoru, kde došlo 

k významnému uplatnění kulturněgeografických přístupů. Podstata změn předmětové 

orientace tkví v měnících se teoretických i metodologických rámcích. Změny odrážejí 
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dynamicky se měnící realitu měnícího se světa. Mimo jiné proto se posiluje studium 

„měkkých“ a „vnitřních“ podmíněností vývoje, mechanismů polarizace prostoru, faktorů 

reprodukujících či umocňujících polarizaci prostoru, měnící se role nejrůznějších aktérů. 

Specificky v Česku se pak jedná o výzkum působení obecných a specifických vývojových 

procesů (zejména globalizace, posttotalitní a postindustriální transformace – Hampl a kol. 

2007). Nejen tyto, ale i další procesy (např. vysídlení/dosídlení pohraničních oblastí po druhé 

světové válce, nebo proces evropské integrace) působily/působí značně územně diferencovaně 

a měly/mají určitý, ale někdy také významný/zásadní, vliv na míru perifernosti určitých 

oblastí Česka, na její vývoj a ovlivňovaly/ovlivňují potenciál jejich možného rozvoje. 

Problematice polarizace prostoru, resp. periferních oblastí a jejich rozvoje se v české i 

zahraniční geografii věnuje pozornost již několik desetiletí, přesto je však téma disertační 

práce stále aktuální. Důvody je nutné hledat právě v dynamicky se měnícím světě, ve kterém 

neustále dochází ke vzniku nerovnoměrností. Vědcům se zatím ne zcela podařilo zodpovědět 

některé otázky související s nerovnoměrným regionálním vývojem (existenci a rozvoj 

periferních oblastí nevyjímaje), i když stále existují snahy o nalézání obecných modelů 

regionálního rozvoje (Blažek 2012). 

V relevanci pro studium vývoje/rozvoje periferních oblastí dominují současným 

teoretickým přístupům institucionální teorie, které zdůrazňují jednotlivé faktory/zdroje 

regionálního rozvoje (Blažek 2012) a celkově kvalitu vnitřního prostředí. Poukazují na 

význam regionálně specifických, převážně „měkkých“ faktorů (včetně sociálního a lidského 

kapitálu) jako nejvýznamnějšího zdroje konkurenceschopnosti, jejichž význam se zvyšuje 

v závislosti na poklesu měřítkové úrovně (Blažek 2012). 

Význam těchto faktorů byl v teoretické i aplikační rovině diskutován i v rámci studia 

periferních venkovských oblastí (např. Hampl 2003; Hampl a kol. 2007; Chromý a kol. 2011; 

Chromý, Skála 2010; Jančák a kol. 2008, 2010; Karametou, Apostolopoulos 2010; Pileček, 

Jančák 2011; Pileček a kol. 2013; Wiesinger 2007). Jejich východiskem bylo/je přesvědčení, 

že při omezeném rozvojovém potenciálu těchto území nabývá na významu aktivita lokálních 

komunit (kvalita sociálního a lidského kapitálu), jakožto významného vnitřního 

(endogenního) rozvojového faktoru (Hampl a kol. 2007). Z této teze doposud vycházela řada 

autorů, kteří poukazovali na roli endogenního rozvojového potenciálu a význam aktivity 

a aktivizace územních společenství v rozvoji periferních (a venkovských) oblastí Česka. I přes 

řadu pokusů, které byly učiněny, však stále nelze dostatečně zodpovědět otázky spojené se 

skutečným významem sociálního a lidského kapitálu (a jejich odlišných forem) 

v (socioekonomickém) rozvoji těchto oblastí a také jejich vzájemným vztahem 

(podmíněností). Proto lze problémy spatřovat jak v oblasti teoreticko-metodologické 

(konceptualizace), tak zejména v nedostatečném ověřování těchto teoretických konceptů 

empirickým výzkumem, a to zejména v mikroregionální až lokální úrovni. Předkládaná 

disertační práce je tedy zaměřena na identifikaci a explanaci významu vybraných 

sociokulturních faktorů regionálního rozvoje (sociálního a lidského kapitálu) v rozvoji 

periferních (z nich zejména venkovských) oblastí Česka.  

 

CÍLE A STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce sleduje naplnění následujících cílů obecnější povahy. Přispět do diskuse, 

resp. prohloubit dosavadní poznatky: 

a) o teoreticko-metodologických východiscích výzkumu polarizace prostoru, resp. 

periferních oblastí 
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b) ve smyslu posunu od dlouhodobého hodnocení „tvrdých“ snáze podchytitelných 

faktorů regionálního rozvoje (geografických a socioekonomických) ke geografickému 

studiu významu tzv. „měkkých“ faktorů (zejména sociálního a lidského kapitálu), 

které jsou navíc územně hůře sledovatelné (postižitelné) 

c) o významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji periferních (a venkovských) 

oblastí. 

 

Práce se člení do čtyř hlavních částí. Zatímco první je věnována otázce výchozích 

teoretických a metodologických problémů výzkumu polarizace prostoru, konceptuálním 

otázkám rozvoje problémových území, druhá část je věnována konceptualizaci sociálního 

a lidského kapitálu a jejich významu pro rozvoj periferních (a venkovských) oblastí. Třetí část 

zahrnuje reflexi výzkumu polarizace prostoru, resp. periferií v Česku a diskusi významu 

sociálního a lidského kapitálu v rozvoji problémových území (periferních a venkovských 

oblastí). Ve čtvrté části je pak představen soubor publikovaných studií. První a druhá část je 

zpracována zejména na bázi heuristiky, rešerše a diskuse relevantní literatury z oblasti 

geografie periferií a venkova, regionálního rozvoje, ekonomické geografie a sociologie. Třetí 

část přináší kritické zhodnocení přístupů dosavadního vývoje výzkumů periferních oblastí 

Česka, diskutuje zaměření výzkumu sociálního a lidského kapitálu v Česku s důrazem na 

význam těchto forem kapitálu pro rozvoj periferních (a implicitně i venkovských) oblastí. 

Čtvrtá část (soubor studií) se pak snaží výše nastíněné teoreticko-metodologické problémy 

podrobněji diskutovat a také empiricky doložit. V závěru disertační práce jsou pak shrnuta 

nejvýznamnější zjištění, formulována jistá doporučení pro aplikační/decizní sféru a nastíněny 

možné směry dalšího výzkumu rozvoje periferních oblastí Česka a geografického výzkumu 

zejména sociálního kapitálu.    

 

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SOUBORU STUDIÍ 

Teoretické a metodologické aspekty identifikace a vymezování periferních oblastí 

Článek a vznikl ve spolupráci se školitelem V. Jančákem. V podstatě se jedná o hlubší 

rozpracování teoretické části autorovy diplomové práce (Pileček 2006). Cílem bylo podat 

pokud možno ucelený přehled teoretických a metodických přístupů k výzkumu periferních 

oblastí a tyto vybrané aspekty diskutovat. Pozornost byla věnována třem hlavním tématům: 

(i) vybrané teoretické přístupy k výzkumu polarizace prostoru jako hlavnímu teoretickému 

východisku studia periferních oblastí; (ii) základní pojmy používané ve studiu periferních 

oblastí (rozdíly vnímání a chápání pojmů marginalita/perifernost, definice 

marginality/perifernosti a marginálních/periferních oblastí); (iii) metodologické problémy při 

hodnocení polarizace prostoru (řádovostně/měřítkové úrovně hodnocení, ukazatele, metody). 

 

Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodických východisek 

a aplikačních přístupů jeho studia  

Primárním důvodem pro sepsání tohoto článku bylo přesvědčení, že s ohledem na 

obrovský „boom“ výzkumu, resp. diskuse konceptu sociálního kapitálu v sociálněvědní 

literatuře v posledních 20 letech, chybí v české geografické literatuře, oproti ostatním oborům 

(např. sociologie), studie přehledového charakteru, která by tento, jak se ukazuje pro 

geografické výzkumy a výzkumy lokálního/regionálního rozvoje, přínosný koncept blíže 

objasnila a také nastínila možnosti jeho využití právě v těchto výzkumech. Cílem článku bylo 

diskutovat a kriticky posoudit vybraná teoretická a metodická východiska a aplikační přístupy 
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studia sociálního kapitálu s důrazem právě na jeho geografické aspekty. Významově utřídit 

tuto poměrně nepřehlednou problematiku, poukázat na možnosti, které koncept sociálního 

kapitálu skýtá, a zdůraznit možná omezení.  

 

Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka 

Sepsání metodologicky orientovaného příspěvku bylo do jisté míry výzvou, neboť jak již 

samotný název příspěvku naznačuje, měření sociálního kapitálu je velmi složitou a do jisté 

míry také kontroverzní záležitostí. Cíle článku byly dvojího typu. Z teoreticko-

metodologického hlediska se jednalo o rozbor problematiky „měření“ sociálního kapitálu, 

a na jeho základě sestavení a testování souboru relevantních ukazatelů pro konceptualizaci 

sociálního kapitálu. Z empirického hlediska bylo cílem zhodnotit vzájemný vztah vybraných 

ukazatelů, analyzovat územní diferenciaci sociálního kapitálu na příkladě okresů Česka 

a především se pokusit vysvětlit příčiny regionálních rozdílů z pohledu odlišných dimenzí 

a forem sociálního kapitálu. 

 

Sociální kapitál a lokální socioekonomický rozvoj: příklad českých periferií 

Jedná se o komparativní studii šesti modelových území reprezentujících dva odlišné typy 

periferních oblastí Česka (vnitřní a vnější periferie) zaměřenou na hodnocení úrovně 

sociálního kapitálu v modelových územích a úspěšnosti socioekonomického rozvoje těchto 

území. Článek využívá výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření realizovaného v roce 

2008 v rámci projektu GA ČR č. 403/07/0743 celkem ve čtrnácti modelových územích. Cíle 

článku byly dvojího typu. Zaprvé šlo o analýzu ukazatelů sociálního kapitálu a komparaci 

dvou odlišných typů periferních oblastí Česka – vnitřní periferie (Březnicko, Konicko, 

Žluticko) a vnější periferie (Bojkovicko, Osoblažsko a Vejprtsko), které navíc, na základě 

předchozích výzkumů (viz Pileček, Jančák 2010) vykazují odlišné podmínky pro rozvoj 

sociálního kapitálu. Tato analýza se v prvním kroku týkala zjištění závislostí (pomocí 

korelační analýzy) mezi ukazateli sociálního kapitálu, které byly konstruovány z vybraných 

odpovědí v rámci dotazníkového šetření. V druhém kroku se pak analýza zaměřila na 

komparaci modelových území z pohledu definovaných ukazatelů sociálního kapitálu pomocí 

deskriptivních statistických metod. Stěžejní částí článku, která sledovala naplnění druhého 

stanoveného cíle, pak bylo sledování vztahu mezi ukazateli sociálního kapitálu a vybranými 

individuálními demografickými a socioekonomickými charakteristikami respondentů. 

 

Role lidského kapitálu představitelů obecních samospráv v rozvoji příhraničních 

periferií Česka: příklad Volarska 

Jedná se o samostatnou případovou studii představitelů obecních samospráv (starostů 

a zastupitelů) sedmi obcí modelového území Volarska kombinující teoretické poznatky 

s poznatky vzešlými z realizace terénního šetření, které se uskutečnilo v roce 2006 ve formě 

kombinace řízeného/polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření. Cílem bylo 

zhodnotit potenciál lokálního rozvoje periferního příhraničního modelového území na základě 

analýzy vybraných charakteristik úrovně a kvality endogenních zdrojů – lidského kapitálu 

představitelů obecních samospráv dotčených obcí. Dalším cílem pak byla identifikace 

hlavních problémů rozvoje tohoto modelového (periferního) území. 
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ZÁVĚRY 

V rovině obecných a metodologických východisek bylo cílem přispět do diskuse, resp. 

prohloubit dosavadní poznatky o teoreticko-metodologických východiscích výzkumu 

polarizace prostoru, resp. periferních oblastí. 

Je možné konstatovat, že při snahách objektivně definovat periferie je nutné brát v potaz 

mnohostrannou podmíněnost reality v geografickém pojetí (Pileček, Jančák 2011). Periferie 

jsou výsledkem nerovnoměrného vývoje společnosti v prostoru, kde se uplatňuje 

selektivní/kumulativní působení mechanismů a také omezené/opožděné působení hybných sil 

změn prostoru. Periferie je specifické území vyznačující se komplexem převážně negativních 

charakteristik. Jedná se o území nedostatečně integrované do, v daném prostoru a čase, 

dominujících struktur, procesů a systémů (Schmidt 1998). 

V rámci provedené a jistě ne zcela úplné „revize“ existujících definic periferních oblastí 

lze konstatovat, že v definování převládá ekonomické hledisko, resp. hodnocení 

socioekonomické vyspělosti. Periferie jsou často chápány jako území ekonomicky málo 

rozvinutá nacházející se mimo vyspělé regiony a na těchto regionech závislá. Dalšími často 

zmiňovanými prvky jsou faktická odlehlost od center osídlení, a to nejen ve smyslu čistě 

geografickém, ale také ve smyslu sociálním. Důležitou roli také hraje možnost podílet se na 

politických rozhodnutích, kterou periferie buďto nemají, anebo mají ale jen velmi omezenou. 

V menší míře se pak zdůrazňují rozličné demografické a socioekonomické 

faktory/charakteristiky (typicky stárnutí a odliv obyvatelstva, nižší úroveň vzdělanosti nebo 

vysoká míra nezaměstnanosti).  

Metodologickým problémům studia polarizace prostoru dominují tři propojená 

témata/problémy (řádovostně/měřítkové úrovně hodnocení, ukazatele a metody). První 

problém je v zásadě podmíněn cílem daného sledování, tzn., na které měřítkové úrovni se 

periferie vymezují. Výběrem relevantních ukazatelů je především myšlen výběr takových, 

které dostatečně indikují periferie (podstatu jejich problémů). Z provedených analýz (viz 

Pileček, Jančák 2011) vyplynulo, že použití homogenního souboru indikátorů perifernosti při 

vymezování periferií je spíše výjimečné. V rámci statistických hodnocení se převážně jedná o 

kombinace nejrůznějších „typů“ ukazatelů (polohových, demografických, sociálních, 

ekonomických, aj.), což je odrazem relativnosti pojmu perifernost a subjektivního vnímání 

jeho významu (viz Leimgruber 2000). Problém týkající se metod hodnocení polarizace 

prostoru pak v sobě v podstatě zahrnuje použití kvantitativních nebo kvalitativních forem 

výzkumu, příp. jejich kombinace. 

Zejména v rovině metodologických východisek bylo druhým cílem disertační práce 

podchytit „měkké“ faktory regionálního rozvoje (v tomto případě sociální a lidský kapitál). 

Snahou bylo odpovědět na otázku – jak je v geografii konceptualizován sociální a lidský 

kapitál a jaký je vztah mezi těmito kapitály? Provedené výzkumy (zejména Pileček 2010, ale i 

Pileček, Jančák 2010 a Pileček a kol. 2013) ukázaly, že je při definování sociálního kapitálu 

kladen důraz na sociální sítě, důvěru a občanské normy a hodnoty. V návaznosti na 

stanovenou výzkumnou otázku je možné konstatovat, že pro účely geografického výzkumu 

nebývá sociální kapitál „speciálně“ konceptualizován (nevznikají nové definice), spíše se 

jedná o přebírání existujících konceptualizací z oblasti sociologických výzkumů. Toto byl i 

případ předkládané disertační práce, kdy jsem při koncipování jednotlivých výzkumů použil 

jednu z nejrozšířenějších definic, jejímž autorem je R. Putnam (Putnam. a kol. 1993). 

Naproti tomu definice lidského kapitálu je ve srovnání s definicí sociálního kapitálu 

jednoznačnější a jednodušší. Kromě kvantitativních (tradičních) charakteristik jako je např. 
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úroveň vzdělanosti je nutné brát v potaz i charakteristiky kvalitativní (zkušenost, motivace, 

akceschopnost, způsob jednání, atd.). 

Jedním ze zásadních problémů týkajících se zejména sociálního kapitálu je pak 

problematika jeho měření. Sociální kapitál je totiž těžko územně postižitelný a je obtížné 

zkoumat jeho regionální dimenzi. Nicméně, pro empirické účely se podařilo sociální kapitál 

konceptualizovat za použití jak nepřímých (tzv. proxy) ukazatelů na bázi hodnocení 

sekundárních dat v měřítkové úrovni okresů (viz Pileček, Jančák 2010), tak analýzy 

primárních dat získaných z terénních šetření v měřítkové úrovni obcí (viz Pileček a kol. 

2013). 

K posuzování hodnocení vzájemného vztahu sociálního a lidského kapitálu je možné 

konstatovat, že oba koncepty charakterizuje vzájemná komplementarita a podmíněnost 

(Pileček, Jančák 2010). Z dosavadních výzkumů spíše vyplývá, že lidský kapitál podmiňuje 

tvorbu sociálního kapitálu. Vzájemný vztah mezi oběma koncepty byl empiricky ověřován 

v rámci studie Pileček a kol. (2013), kdy sice byla potvrzena pozitivní závislost mezi 

vybranými ukazateli sociálního kapitálu a úrovní dosaženého vzdělání respondentů (lidský 

kapitál), na základě použitých metod (chí-kvadrát test) však nebylo možné jednoznačně určit 

směr kauzality, resp. podmíněnosti. 

Třetím cílem disertační práce bylo pokusit se zhodnotit význam sociálního a lidského 

kapitálu v rozvoji periferních (a venkovských) oblastí Česka. Identifikovat a diskutovat roli 

„měkkých“ sociokulturních faktorů regionálního rozvoje na mikroregionální až lokální 

úrovni. Na základě dvou empirických ověření (Pileček 2011; Pileček a kol. 2013) bylo 

zjištěno, že sociální a lidský kapitál hraje poměrně významnou roli v rozvoji zkoumaných 

modelových území – v různých typech periferních oblastí. Úroveň lidského a sociálního 

kapitálu (různé schopnosti jednotlivých aktérů i skupin jedinců aktivně vytvářet sociální sítě 

a zapojovat se do již exitujících) jsou tak významnými prvky ovlivňujícími polarizaci 

prostoru, resp. míru perifernosti území (vyšší úroveň lidského a sociálního kapitálu snižuje 

míru perifernosti), a tedy i rozvojovou úspěšnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - 8 - 

ABSTRACT 

Within the framework of the research focused on the polarization of space, or peripheral 

areas of Czechia respectively, approaches of cultural geography have been applied to 

a significant extent recently. As far as the issue of such areas development is concerned, the 

importance of the so-called “soft” socio-cultural development factors (including social and 

human capital) has been accentuated. The way-out is the belief that with the limited 

development potential of the peripheral (and rural) areas, activity and activism of local 

communities (quality of social and human capital) as the important internal (endogenous) 

development factor become more important. Despite the number of attempts, which have 

been made, we are not able to find exhaustive answers to questions relating to the actual 

importance of social and human capital (and different forms thereof) in the (socio-economic) 

development of these areas or the mutual relation (conditionality) thereof. For this reason, 

problems can be seen both in the area of theory and methodology (conceptualization) and, in 

particular, in insufficient verification of such theoretical concepts by means of empirical 

research, be specific in particular at the micro-regional up to local level. 

The dissertation therefore focuses on identification and explanation of the importance of 

the selected socio-cultural factors of regional development (social and human capital) in the 

development of peripheral (of which particularly rural) areas of Czechia. The aim is to 

contribute to the discussion, or to extend the existing knowledge of: a) the theoretical and 

methodological points-of-departure of the research of the polarization of space, or the 

peripheral areas respectively; b) within the meaning of a shift from the long-term evaluation 

of the “hard”, easily measurable factors of regional development (geographical and socio-

economic ones) towards geographical study of the importance of the so-called “soft” factors 

(in particular social and human capital), which are moreover more difficult to monitor 

(measure) territorially; c) the importance of social and human capital in the development of 

peripheral (and rural) areas. 

The thesis is divided into four main parts. While the first part pays attention to the 

question of the source of theoretical and methodological issues of the research of space 

polarization, conceptual questions of the problem areas development, the second part covers 

the conceptualization of social and human capital and the importance thereof for the 

development of peripheral (and rural) areas. The third part includes the reflection of the 

research of the polarization of space, or peripheries in Czechia and discussion of the 

importance of social and human capital for the development of the problem areas (peripheral 

and rural areas). The fourth part introduces a set of published studies, starting with more 

generally focused papers dealing in particular with the discussion of the theoretical and 

methodological points-of-departure and basic terms (clarification of the terminology and key 

concepts – polarization of space, periphery, social and human capital), through the analysis of 

epistemology (testing of the possibility to measure and assess the territorial differentiation of 

social capital at the level of districts of Czechia based on the evaluation of data of a secondary 

character), up to examples of two empirical studies at lower levels of the Czech regions 

(selected peripheral areas) utilizing in particular primary data acquired from field survey with 

a view to assess the importance of social and human capital for the development of these 

areas. 

Key words: social and human capital – polarization of space – peripheral areas (inner 

and external/borderland) – local development – Czechia  

 



 
 

 - 9 - 

INTRODUCTION 

In relation to transformation of the thematic focus of social geography (Hampl 2006), 

a significant progress of studies of social and cultural issues have been seen over the last 

decades (Hampl et al. 2007). The same applies in the case of the research of space 

polarization where approaches of cultural geography have been applied in a significant 

manner. The nature of the changes of the subject focus lies in the changing theoretical as well 

as methodological frameworks. The changes reflect dynamically the changing reality of the 

changing world. Therefore, among others, the studies of the “soft” and “internal” 

conditionalities of the development, the mechanisms of the space polarization, the factors 

reproducing or intensifying space polarization and the changing role of various actors are 

accentuated. Specifically, in Czechia, the research of the effect of general and specific 

development processes (in particular globalization, post-totalitarian and post-industrial 

transformation is concerned – Hampl et al. 2007). Not only the aforementioned but other 

processes (such as forcible transfer/resettlement of the border areas after WWII, or the 

process of the European integration) affected/have been affecting in a significantly 

differentiated manner in terms of territory and had/have had a certain, but sometimes a very 

important/fundamental influence on the degree of peripherality of certain areas of Czechia, on 

the development thereof, and affected/have been affecting the potential of possible 

development thereof. 

The issue of polarization of space, or more precisely of peripheral areas and development 

thereof has been the focus of Czech as well as foreign geography for several decades already, 

however, the topic of the dissertation is still up-to-date. The reasons should be searched in the 

dynamically changing world where inequalities keep occurring all the time. Scientists have 

not succeeded in finding complete answers to certain questions relating to uneven regional 

development (not exception the existence and development of peripheral areas), although 

there are still efforts to find general models of regional development (Blažek 2012). 

Relevantly for the study of development of peripheral areas, the temporary theoretical 

approaches are dominated by institutional theories accentuating the individual 

factors/resources of regional development (Blažek 2012) and the quality of internal 

environment in general. They refer to the importance of regionally specific, mostly “soft” 

factors (including social and human capital) as the most important source of competitiveness, 

the relevance of which increases depending on the decrease of the scale level (Blažek 2012). 

Relevance of these factors has been discussed at the theoretical as well as application level 

within the framework of the study of peripheral and rural areas as well (e.g. Hampl 2003; 

Hampl et al. 2007; Chromý et al. 2011; Chromý, Skála 2010; Jančák et al. 2008, 2010; 

Karametou, Apostolopoulos 2010; Pileček, Jančák 2011; Pileček et al. 2013; Wiesinger 

2007). The way-out thereof was/is the belief that with the limited development potential of 

such areas, activity of local communities (quality of social and human capital) as the 

important internal (endogenous) development factor becomes more important (Hampl et al. 

2007). A number of authors, who referred to the role of endogenous development potential 

and the importance of activity and activism of the territorial communities in the development 

of peripheral (and rural) areas of Czechia, have based their works on the aforementioned 

thesis. Despite the number of attempts, which have been made, we are not able to find 

exhaustive answers to questions relating to the actual importance of social and human capital 

(and different forms thereof) in the (socio-economic) development of these areas or the 

mutual relation (conditionality) thereof. Therefore, problems can be seen both in the area of 
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theory and methodology (conceptualization) and, in particular, in insufficient verification of 

such theoretical concepts by means of empirical research, be specific in particular at the 

micro-regional up to local level. The submitted dissertation therefore focuses on identification 

and explanation of the importance of the selected socio-cultural factors of regional 

development (social and human capital) in the development of peripheral (of which 

particularly rural) areas of Czechia. 

 

GOALS AND STRUCTURE OF THE DISSERTATION 

The dissertation aims at fulfilling the following goals of a more general character. To 

contribute to the discussion, or to extent the existing knowledge of: 

a) the theoretical and methodological points-of-departure of the research of the 

polarization of space, or the peripheral areas respectively 

b)  within the meaning of a shift from the long-term evaluation of the “hard”, easily 

measurable factors of regional development (geographical and socio-economic ones) 

towards geographical study of the importance of the so-called “soft” factors (in 

particular social and human capital), which are moreover more difficult to monitor 

(measure) territorially 

c)  the importance of social and human capital in the development of peripheral (and 

rural) areas. 

 

The thesis is divided into four main parts. While the first part pays attention to the 

question of the source of theoretical and methodological issues of the research of space 

polarization, conceptual questions of the problem areas development, the second part covers 

the conceptualization of social and human capital and the importance thereof for the 

development of peripheral (and rural) areas. The third part includes the reflection of the 

research of the polarization of space, or peripheries in Czechia and discussion of the 

importance of social and human capital for the development of the problem areas (peripheral 

and rural areas). The fourth part introduces a set of published studies. The first and the second 

parts are elaborated in particular on the basis of heuristics, information and retrieval and 

discussion of relevant information sources from the area of geography of peripheral and rural 

areas, regional development, economic geography and sociology. The third part brings 

a critical evaluation of approaches to the existing development of research of peripheral areas 

of Czechia, discusses in particular the focus of the research of social and human capital in 

Czechia accentuating the importance of these forms of capital for the development of 

peripheral (and implicitly rural) areas. The fourth part (the set of studies) then tries to discuss 

in detail and to produce empirical evidence to support the theoretical and methodological 

issues outlined above. At the conclusion of the dissertation, the most important findings are 

summarized, certain recommendations for the application/decision-making sphere are 

formulated and possible directions of the follow-up research of the development of peripheral 

areas of Czechia and the geographical research in particular of social capital are outlined.    

 

A BRIEF INTRODUCTION OF THE SET OF STUDIES 

Theoretical and Methodological Aspects of the Identification and Delimitation of 

Peripheral Areas 

The article came into being in cooperation with V. Jančák, the supervisor. In general, 

elaboration on the theoretical part of the author's master thesis (Pileček 2006) is concerned. 
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The goal was to provide for an comprehensive overview of theoretical and methodological 

approaches to the research of peripheral areas if possible and to discuss the aspects selected in 

this manner. The following three main topics were paid attention: (i) the selected theoretical 

approaches to the research of space polarization as the main theoretical point-of-departure of 

the peripheral areas study; (ii) the basic terms used in the study of peripheral areas 

(differences in perception and understanding of terms marginality/peripherality, definition of 

marginality/peripherality and marginal/peripheral areas); (iii) methodological issues relating 

to the evaluation of space polarization (scale levels of the evaluation, indicators, methods). 

 

The Concept of Social Capital: an attempt to summarize theoretical and methodological 

points-of-departure and approaches to its study 

The primary reason for the elaboration of this article was the belief that considering the 

huge “boom” of the social capital concept research or discussion in the information sources 

covering social studies in the last 20 years, the Czech geographical information sources, 

compared to the other scientific fields (such as sociology), miss a study of an overview 

character, which would clarify in detail this concept perceived as worthwhile from the point 

of view of geographical research and research of local/regional development and outline the 

possibilities of utilization thereof in such research. The aim of the article is to discuss and 

assess critically the selected theoretical and methodological points-of-departure and 

application approaches to the social capital study accentuating the geographical aspects 

thereof. To assort this rather disorganized issue in terms of meaning, to refer to the 

possibilities offered by the social capital concept and to accentuate possible limitations.  

 

Can Social Capital Be Measured? An analysis of territorial differences among the 

districts of Czechia 

The preparation of a methodologically focused contribution was challenging to a certain 

extent considering the fact already indicated by the title of the article that measuring of social 

capital is a very difficult and in some ways controversial matter. The goals of the article were 

of two types. From the theoretical and methodological point of view, the analysis of the social 

capital “measurement” was concerned together with the compilation and testing of a set of 

indicators relevant for the social capital conceptualization based thereon. From the empirical 

point of view, the goal was to assess the mutual relationship of the selected indicators, to 

analyse territorial differentiation of social capital as exemplified by the districts of Czechia 

and in particular, to try to explain the causes of regional differences from the point of view of 

different dimensions and forms of social capital. 

 

Social Capital and Local Socio-economic Development: the case of Czech peripheries 

A comparative study of six model territories representing two different types of peripheral 

areas of Czechia (internal and external peripheries) is concerned focusing on the evaluation of 

the level of social capital in the model territories and the success of socio-economic 

development in such territories. The article utilizes the results of an extensive questionnaire 

survey implemented in 2008 within the framework of the project of Czech Science 

Foundation No. 403/07/0743 in total fourteen model territories. The goals of the article were 

of two types. Firstly, the analysis of the social capital indicators and the comparison of two 

different types of peripheral areas of Czechia were concerned – internal peripheries 

(Březnicko, Konicko, Žluticko) and external peripheries (Bojkovicko, Osoblažsko and 
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Vejprtsko), which in addition, based the previous research (see Pileček, Jančák 2010), 

demonstrate different conditions for the development of social capital. In the first step, this 

analysis concerned the identification of the dependence (using correlation analysis) between 

the social capital indicators, which were constructed from the selected answers obtained 

within the framework of the questionnaire survey. In the second step, the analysis focused on 

the comparison of the model territories from the point of view of the social capital indicators 

defined using descriptive statistical methods. The key part of the article monitoring the 

fulfilment of the second set goal was to monitor the relation between the social capital 

indicators and the selected individual demographic and socio-economic characteristics of the 

respondents. 

 

The Role of Human Capital of Representatives of Municipal Self-government Bodies in 

Development of Borderland Peripheries in Czechia: the case of Volarsko 

An independent case study among representatives of municipal self-government bodies 

(mayors and members of local councils) of seven municipalities from the model territory of 

Volarsko combining theoretical knowledge with findings resulting from the implementation 

of field survey, which was held in 2006 in the form of a combination of a directed/semi-

structured interview and a written survey. The goal was to assess the local development 

potential of a borderland peripheral model territory based on the analysis of the selected 

characteristics of the level and quality of endogenous sources – human capital among the 

representatives of municipal self-government bodies of the municipalities concerned. Another 

goal was the identification of the main development problems of this model (peripheral and 

borderland) territory. 

 

CONCLUSIONS 

At the level of the general and methodological ways-out, the aim was to contribute to the 

discussion, or more precisely to extend the existing knowledge of the theoretical and 

methodological points-of-departure of the research of polarization of space or peripheral areas 

respectively. 

It is possible to say that in respect of the efforts to objectively define peripheries, it is 

necessary to take into account the multi-dimensional conditionality of reality in 

a geographical sense (Pileček, Jančák 2011). Peripheries result from uneven development of 

the society in the space where the selective/cumulative effect of the mechanisms and also the 

limited/delayed effect of the driving forces of the space changes apply. A periphery refers to 

a specific territory characterized by a complex of mostly negative characteristics. A territory 

lacking integration in the present and dominant structures, processes and systems of 

corresponding time and spatial context (Schmidt 1998). 

Within the framework of the performed and certainly not fully complete “review” of the 

existing definitions of peripheral areas, it is possible to say that the definition is dominated by 

the economic aspect, or more precisely by the evaluation of socio-economic maturity. 

Peripheries are often perceived as territories less developed economically located outside the 

developed regions and being dependent thereon. Among the other, frequently mentioned 

elements, there is the matter-of-fact remoteness from the settlement centres, be specific not 

only within the purely geographical meaning but within the social meaning as well. An 

important role is also played by the possibility to participate in political decisions, which the 

peripheries have either none at all or very limited. To a lesser extent, various demographic 
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and socio-economic factors/characteristics (usually ageing and depopulation, a lower level of 

education or a high level of unemployment) are accentuated.  

The methodological problems relating to the study of polarization of space are dominated 

by three interconnected topics/issues (scale levels of the evaluation, indicators, methods). The 

first problem is basically conditioned by the goal of the respective monitoring, which means 

the scale level at which the peripheries are defined. The selection of relevant indicators refers 

to in particular the selection of the ones that indicate the peripheries sufficiently (the nature of 

the problems thereof). As it followed from the implemented analyses (see Pileček, Jančák 

2011), the use of a homogenous set of indicators of peripherality for defining peripheries is 

rather exceptional. Within the framework of statistical evaluation, a combination of various 

“types” of indicators (geographical, demographic, social, economic, etc. ones) is concerned, 

which reflects the relativity of the peripherality term and the subjective perception of the 

meaning thereof (see Leimgruber 2000). The problem concerning the methods of evaluation 

of space polarization then includes essentially the application of quantitative or qualitative 

forms of research or a combination thereof. 

In particular at the level of methodological points-of-departure, the second goal of the 

dissertation was to record the “soft” factors of regional development (in this case, social and 

human capital). The effort was to answer the following question – how is social and human 

capital conceptualized in geography and what is the relation between these forms of capital? 

The research, which have been done (in particular Pileček 2010 and also Pileček, Jančák 2010 

and Pileček et al. 2013), has showed that in respect of defining social capital, social networks, 

trust and civic norms and values are accentuated. In relation to the set research question, it is 

possible to say that for the purposes of geographical research, social capital is not usually 

“especially” conceptualized (new definitions are not created), but more likely the existing 

conceptualizations from the field of sociologic research are assumed. This was the case of the 

submitted dissertation where I applied one of the most widely used definition while I was 

drafting the individual items of research, the author of which is R. Putnam (Putnam et al. 

1993). 

On the other hand, the definition of human capital is more unambiguous and easier 

compared to that of social capital. In addition to the quantitative (traditional) characteristics 

such as the level of education, it is necessary to take into account the qualitative 

characteristics (experience, motivation, readiness for action, mode of conduct, etc.) as well. 

One of the key problems concerning in particular social capital is the issue of 

measurement thereof. Social capital is difficult to perceive territorially and it is very difficult 

to analyse its regional dimension. Nevertheless, for empiric reasons, conceptualization of 

social capital has been resolved successfully due to the use of both indirect (the so-called 

proxy) indicators on the basis of the secondary data evaluation at the level of districts (see 

Pileček, Jančák 2010), and the analysis of the primary data received from field surveys at the 

level of municipalities (see Pileček et al. 2013). 

As far as the assessment of the evaluation of relationship between social and human 

capital is concerned, it is possible to say that both the concepts are characterized by mutual 

complementarity and conditionality (Pileček, Jančák 2010). As it follows from the research 

carried out so far, human capital conditions the social capital formation. The relationship 

between the two concepts was verified on an empirical basis within the framework of the 

study performed by Pileček et al. (2013) when the positive dependence between selected 

indicators of social capital and education level of respondents (human capital) was confirmed, 
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however, it was not possible to determine unambiguously the direction of causality, or 

conditionality respectively on the basis of the applied methods (chi-square test). 

The third goal of the dissertation was the attempt at evaluating the relevance of social and 

human capital for the development of peripheral (and rural) areas of Czechia. To identify and 

discuss the role of the “soft” socio-cultural factors of regional development at the micro-

regional up to the local level. Based on two empirical verifications (Pileček 2011; Pileček et 

al. 2013), it was discovered that social and human capital play a relatively significant role in 

the development of the model territories subject to research – in various types of peripheral 

areas. The level of human and social capital (different abilities of individual actors and groups 

of individuals to form social networks and to integrate in the existing ones) are thus important 

elements affecting space polarization, or more precisely the degree of peripherality of the 

territory (a higher level of human and social capital may reduce the degree of peripherality), 

which means the success of the development as well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - 15 - 

VYBRANÁ LITERATURA/REFERENCES 

BERNARD, J. (2011): Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné 

hledání a měření jejich vlivu. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, 4, 

s. 745–775. 

BEUGELSDIJK, S., VAN SCHAIK, T. (2005): Differences in Social Capital between 54 

Western European Regions. Regional Studies, 39, 8, s. 1053–1064. 

BLAŽEK, J. (2012): Regionální inovační systémy a globální produkční sítě: dvojí optika na 

zdroje konkurenceschopnosti v současném světě? Geografie, 117, 2, s. 209–233.  

BOURDIEU, P. (1986): The Forms of Capital. In: RICHARDSON, J. G.: Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press, New York, s. 46–

58. 

CALLOIS, J. M., AUBERT, F. (2007): Towards Indicators of Social Capital for Regional 

Development Issues: the case of French rural areas. Regional Studies, 41, 6, s. 809–821. 

COLEMAN, J. (1988): Social Capital and the Creation of Human Capital. American Journal 

of Sociology, 94 Supplement, s. 52–120. 

CÔTÉ, S. (2001): The Contribution of Human and Social Capital. Canadian Journal of Policy 

Research, 2, 1, s. 29–36. 

EVANS, M., SYRETT, S. (2007): Generating Social Capital?: the social economy and local 

economic development. European Urban and Regional Studies, 14, 1, s. 55–74. 

GLAESER, E. L., LAIBSON, D., SACERDOTE, B. (2002): An Economic Approach to 

Social Capital. The Economic Journal, 112, 483, s. F437–F458. 

HADJIMICHALIS, C. (2006): Non-Economic Factors in Economic Geography and in “New 

Regionalism”: a sympathetic critique. International Journal of Urban and Regional 

Research, 30, 3, s. 690–704. 

HAMPL, M. (2003): Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ 

nebo obecný vzor? Geografie, 108, 3, s. 173–190. 

HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory-mechanismy-procesy 

v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realismu. Ekonomický časopis, 56, 7, 

s. 696–711. 

HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and Cultural Geography in the 

Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. 

Social & Cultural Geography, 8, 3, s. 475–493. 

HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-

metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: 

NOVOTNÁ, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, s. 6–

24. 

HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere 

Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen 

Gesellschaft 150, s. 299–316. 

HOLT, L. (2008): Embodied Social Capital and Geographic Perspectives: performing the 

habitus. Progres in Human Geography, 32, 2, s. 227–246. 

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: 

regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. 

Geografie, 116, 1, s. 23–45. 



 
 

 - 16 - 

CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních 

periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, 2, 

s. 223–246. 

IYER, S., KITSON, M., TOH, B. (2005): Social Capital, Economic Growth and Regional 

Development. Regional Studies, 39, 8, s. 1015–1040. 

JANČÁK, V. (2001): Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na 

mikroregionální úrovni. Geografie, 106, 1, s. 26–35. 

JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional 

Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in 

Czechia. Geografie 113, 3, s. 269–284. 

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VODNRÁČKOVÁ, P. 

(2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek 

sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, s. 207–222. 

KOSTELECKÝ, T., PATOČKOVÁ, V., VOBECKÁ, J. (2007): Kraje v České republice – 

existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem 

krajských vlád? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43, 5, s. 911–943. 

KUČEROVÁ, S. (2011): Education Towards Obtaining Various Forms of Capital. AUC – 

Geographica, 46, 1, s. 23–33. 

LEIMGRUBER, W. (1994): Marginality and Marginal Regions: problems of definition. In: 

CHANG - YI (ed.): Marginality and Development Issues in Marginal Regions. Proceedings 

of Study Group on Development Issues in Marginal Regions, IGU, Taipei, s. 1–18. 

LEIMGRUBER, W. (2000): Land Use and Abuse: on the ecological and spiritual 

marginalization of land. In: MAJORAL, R., JUSSILA, H., DELGADO-CRAVIDÃO, F. 

(eds.): Environment and Marginality in Geographical Space. Ashgate, Aldershot, s. 7–24. 

LEIMGRUBER, W. (2004): Between Global and Local. Marginality and Marginal Regions in 

the Context of Globalization and Deregulation. Ashgate, Aldershot, 321 s. 

MAJEROVÁ, V., KOSTELECKÝ, T., SÝKORA, L. a kol. (2011): Sociální kapitál a rozvoj 

regionu. Příklad Kraje Vysočina. Grada Publishing, a.s., Praha, 224 s. 

MALECKI, E. J. (2012): Regional Social Capital: why it matters. Regional Studies, 46, 8, 

s. 1023–1039. 

MARADA, M. (2001): Vymezení periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí 

statistické analýzy. Geografie, 106, 1, s. 12–25. 

MOHAN, G., MOHAN, J. (2002): Placing Social Capital. Progress in Human Geography, 26, 

2, s. 191–210. 

MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus 

sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, 2, s. 321–348. 

NAUGHTON, L. (2013): Geographical Narratives of Social Capital: telling different stories 

about the socio-economy with context, space, place, power and agency. Progress in Human 

Geography, 37, 4, s. 1–19. 

PERLÍN, R. (2000): Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. Sociologický 

průzkum mezi starosty venkovských obcí okresů Písek a Tábor. In: KUBEŠ, J. (ed.): 

Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. JU v Českých Budějovicích, České 

Budějovice, s. 133–150. 

PUTNAM, R. D., LEONARDI, R., NANETTI, R. Y. (1993): Making Democracy Work: civic 

transitions in modern Italy. Pricenton University Press, Princeton, 280 s. 



 
 

 - 17 - 

PUTNAM, R. D. (2000): Bowling Alone: the collapse and revival of American community. 

Simon and Schuster, New York, 384 s. 

SCHMIDT, M. H. (1998): An Integrated Systematic Approach to Marginal Regions: from 

definition to development policies. In: JUSSILA, H., LEIMGRUBER, W., MAJORAL, R. 

(eds.): Perceptions of Marginality: theoretical issues and regional perceptions of marginality 

in geographical space. Ashgate, Aldershot, s. 45–66. 

SCHULLER, T. (2001): The Complementary Roles of Human and Social Capital. Canadian 

Journal of Policy Research, 2, 1, s. 18–24. 

SVENDSEN, G. L. H., SØRENSEN, J. F. L. (2007): There's More to the Picture than Meets 

the Eye: measuring tangible and intangible capital in two marginal communities in rural 

Denmark. Journal of Rural Studies, 23, 4, s. 453–471. 

SÝKORA, L., MATOUŠEK, R. (2009a): Sociální kapitál a teritorialita sociálních sítí. In: 

POŠTOLKA, V., LIPSKÝ, Z., POPKOVÁ, K., ŠMÍDA, J. (eds.): Geodny - Geodays 2008 

– Sborník příspěvků z výroční konference ČGS. TU Liberec, Liberec, s. 50–56. 

ŠAFR, J., SEDLAČKOVÁ, M. (2006): Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. 

Sociologické studie, 7, Sociologický ústav AV ČR, Praha, 93 s. 

TRIGLIA, C. (2001): Social Capital and Local Development. European Journal of Social 

Theory, 4, 4, s. 427–442. 

VAN DETH, J. W. (2003): Measuring Social Capital: orthodoxies and continuing 

controversies. International Journal of Social Research and Metodology, 6, 1, s. 79–92. 

VAN DETH, J. W. (2008): Measuring Social Capital. In: CASTIGLIONE, D., VAN DETH, 

J. W., WOLLEB, G.: The Handbook of Social Capital. Oxford University Press, Oxford, 

s. 150–176. 

VAN OORSCHOT, W., ARTS, W., GELISSEN, J. (2006): Social Capital in Europe: 

measurement and social and regional distribution of a multifaceted phenomenon. Acta 

Sociologica, 49, 2, s. 149–167. 

ZICH, F. (2006): Sociální potenciál - pojmové vymezení a souvislosti. In: ZICH, F. a kol.: 

Sociální potenciál regionu. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha, s. 6–27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - 18 - 

ŽIVOTOPIS/CURRICULUM VITAE 

Vzdělání/Education 

2007–   Ph.D. in Social Geography and Regional Development (Charles University in 

Prague, Faculty of Science) 

2007   First Certificate in English (The British Council) 

2001–2006 Master degree in Social Geography (Charles University in Prague, Faculty of 

Science) 

 

Zaměstnání/Employment 

 2012– Project manager (Regional Development Agency of South Bohemia) 

2011–  Research associate (Charles University in Prague, Faculty of Science) 

2008–2012 Analyst (ÚRS PRAHA, Inc.) 

2006–2007 Project manager (Centre for Regional Development of the Czech Republic) 

2005–2006 Specialist (Centre for Regional Development of the Czech Republic) 

  

Zahraniční pobyty/Studies abroad 

09/2009–11/2009  University of Eastern Finland, Department of Geography, Finland, 

Joensuu, ERASMUS Programme 

09/2008 “1
st
 International GEOREGNET Summer School”  – Europe of Regions - 

Europe as Region, Slovenia, Maribor, CEEPUS Programme 

 

Grantové projekty/Grants 

2011–2014  Mechanisms of the Selective Development of Peripheries in Czechia and Austria 

during  the Post-industrial Period (P404/11/1962), member of research team 

2007–2011  Forms of Effective Decreasing of Differences between Particular Regions in the 

Czech  Republic (WD-03-07-1), member of research team 

 

Pedagogická činnost/Teaching activity 

Cooperation in teaching the subjects: Geographical Seminar, Research Methods in Social 

Geography (section of economic geography), Research Methods in Social Geography I 

 

SEZNAM PUBLIKACÍ/AUTHOR´S PUBLICATIONS 

Publikace s recenzním řízením/Publications with peer-review procedure 

PILEČEK, J. (2005): Příspěvek k metodice vymezování periferních oblastí: modelové území 

okresu Prachatice. In: NOVOTNÁ, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. UK v Praze, PřF, 

KSGRR, Praha, s. 81–91. 

PILEČEK, J. (2008): Porovnání krajů Česka z hlediska realizace programu Interreg IIIA na 

jejich území. Regionální studia, 2, 1, s. 38–44. 

PILEČEK, J. (2010): Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických 

a metodických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, 1, s. 64–77. 

PILEČEK, J. (2011): The Role of Human Capital of Representatives of Municipal Self-

government Bodies in Development of Borderland Peripheries in Czechia: the case of 

Volarsko. AUC –  Geographica, 46, 2, s. 95–106. 

PILEČEK. J., ČERVENÝ, M. (2009): Problémy rozvoje krajů Česka – komparace 

statistických údajů, vyhodnocení SWOT analýz a názorů zástupců veřejné správy. 

Urbanismus a územní rozvoj, 12, 6, s. 29–35. 



 
 

 - 19 - 

PILEČEK, J., ČERVENÝ, M., MÜLLER, J. (2011): Ekonomické subjekty v úpadku jako 

jeden z projevů hospodářské krize: analýza regionálních disparit v rámci České republiky. 

Regionální studia, 5, 2, s. 2–13. 

PILEČEK, J., CHROMÝ, P., JANČÁK, V. (2013): Social Capital and Local Socio-economic 

Development: the case of Czech peripheries. Tijdschrift voor Economische en Sociale 

Geografie. Article first published online: 8 OCT 2013, DOI: 10.1111/tesg.12053. 

PILEČEK, J., JANČÁK, V. (2010): Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní 

diferenciace okresů Česka. Geografie, 115, 1, s. 78–95. 

PILEČEK, J., JANČÁK, V. (2011): Theoretical and Methodological Aspects of the 

Identification and Delimitation of Peripheral Areas. AUC – Geographica, 46, 1, s. 43–52. 

PILEČEK, J., MÜLLER, J. (2010): Regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v období 

hospodářské krize. In: SOBOČÍKOVÁ, K. (ed.): Regionální disparity a hospodářské 

subjekty v regionálním rozvoji. Elektronický sborník přednášek z mezinárodní vědecké 

konference. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Ostrava, CD-ROM.  

 

Ostatní publikace (výběr)/Other publications (selection)  

PILEČEK, J. (2011): Regionální vývoj nezaměstnanosti v období hospodářské krize. KURS, 

6, 3, s. 6–10. 

PILEČEK, J., ČERVENÝ, M. (2010): Hospodářská krize a regionální disparity – příklad 

okresů České republiky. Obec a finance, 1, s. 32–34. 

PILEČEK, J., ČERVENÝ, M., KLÍMA, J., MÜLLER, J., DUPAL, J., KUNC, Z. (2011): 

Regionální politika, územní disparity a dopady hospodářské krize v České republice. ÚRS 

PRAHA, a.s., Praha, 215 s. 

PILEČEK, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. (2006): Přeshraniční spolupráce. Iniciativa Společenství 

INTERREG IIIA. Obec a finance, 5, s. 48–49. 

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., PILEČEK, J. (2010): Lidský a sociální 

kapitál českého venkova. In: PERLÍN, R., HUPKOVÁ, M. (eds.): Venkovy a venkované. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, tematický list 8. 

JANČÁK, V., PILEČEK, J. (2010): Lidský kapitál v českém zemědělství. In: PERLÍN, R., 

HUPKOVÁ, M. (eds.): Venkovy a venkované. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 

tematický list 11. 

KLÍMA, J., PILEČEK, J., ČERVENÝ, M. (2009): Regiony se soustředěnou podporou státu 

na území České republiky: přehled a zhodnocení vývoje po roce 1990. Obec a finance, 2, 

s. 31–33. 


	PILEČEK, J. (2008): Porovnání krajů Česka z hlediska realizace programu Interreg IIIA na jejich území. Regionální studia, 2, 1, s. 38–44.

