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PILEČEK Jan: 

Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka 

178 stran celkem, z toho 61 stran shrnujícího textu a 5 studií 

 

Posuzovaná práce reflektuje aktuální téma z pohledu akademické komunity i každodenní praxe. 

Periferní oblasti, v obecné rovině i na příkladu Česka, se v posledních desetiletích plně etablovaly ve 

výzkumu nejen geografickém. Právě komplexní podmíněnost z hlediska obsahu, provázanost 

z hlediska hierarchie, jakož i kontinuita v časovém pohledu přivedly, resp. posílily zájem mnoho 

vědních disciplín o tento specifický územní typ. Odrazem tohoto vývoje je nejen relativně bohatá 

literatura tuzemské i zahraniční (mezinárodní) provenience, ale i pozornost ze strany decizní sféry – 

počínaje úrovní evropskou (Evropské unie) a mikroregionální/lokální konče.  

 

S potěšením konstatuji, že kandidát se svými pracemi teoretickými, empirickými, jakož i aplikačně 

orientovanými k tomuto směru nezanedbatelně přispěl. Zvláště pozitivně vnímám „střídavé“ 

působení ve sféře výzkumu základního i aplikovaného, zapojení do grantových projektů, 

pedagogickou aktivitu a v neposlední řadě praktické uplatnění ve sféře regionálního rozvoje. Toto 

„rozkročení“ nepochybně determinovalo jak tematické zaměření dílčích příspěvků (v seznamu 

publikací je jich uvedeno 17), tak charakter předložené dizertace (jejíž jádro tvoří 5 studií). Autorský 

podíl je jednoznačný (v průměru 82 %), poněkud problém mám s místem zveřejnění: jen 1x venku, 2x 

v Geografii a taktéž 2x v domácí AUC Geographica.  

 

Samotná práce je koncipována jako kombinace přehledové stati, reflektující tři okruhy, a dříve 

publikovaných studií, uvedených vysvětlujícím textem. Mezitím je vložen závěr, zahrnující mj. i 

doporučení k usměrňování vývoje v periferních oblastech. Již v úvodu celé práce autor naznačuje 

„mnohovrstevnatost“ řešené problematiky, jakož i zdůrazňuje zásadní úlohu (vliv) měnících se 

vnějších rámcových podmínek (paradigmat). Naznačuje, vycházeje ze solidní znalosti relevantní 

literatury, možné přístupy především z pohledu geografie, nicméně objevují se i práce (autoři) 

z oblasti sociologie, ekonomie, politologie případně dalších vědních disciplín. Pregnantně stanoveny 

jsou cíle dizertace, a to včetně navazujících výzkumných otázek.  

 

První část se věnuje výzkumu polarizace prostoru se zaměřením na (problémové) periferní oblasti. 

Autor správně akcentuje nejen potřebu statického sledování, naopak prosazuje nezbytnost 

vývojového aspektu. Obdobně chápe reálnou resp. potenciální dichotomii při sledování a hodnocení 



tzv. tvrdých a měkkých faktorů. Reálně hodnotí/vnímá jejich odlišnou váhu, vypovídací schopnost či 

aplikovatelnost. Přitom za sympatické považuji jak propojení názorů zahraničních a tuzemských, tak 

osobní zapojení do diskusí prostřednictvím albertovské resp. slupské školy.  

 

Ve druhé části se pozornost soustřeďuje na sociální a lidský kapitál. Zde se pochopitelně lze stěží 

ubránit „přešlapu“ k sociologii (sociologům), nicméně autor si je tohoto nebezpečí vědom a 

vyzdvihuje především územní (prostorové, geografické) aspekty. Praktické uplatnění řešené 

problematiky našlo půdu jako součást regionálních/rozvojových politik, a to zejména na nejnižší 

řádovostní úrovni. 

 

Konečně třetí část se zaměřuje na výzkum polarizace prostoru s akcentem na periferní (a venkovské) 

oblasti. Zde uchazeč – na příkladu Česka – postupuje ve třech fázích, přičemž se postupně dotýká 

teoreticko-metodologických východisek, územní diferenciaci a faktorům/mechanismům vývoje 

periferií. Navazující pasáže se pak soustřeďují na roli sociálního a lidského kapitálu. Domnívám se, že 

právě v této části se zúročil trvalý zájem autora o problematiku periferií, zdařile došlo k propojení 

obecných přístupů s konkrétním empirickým výzkumem. 

 

Přiložené studie mimořádně zdařile doplňují na jedné straně široký autorův záběr, na druhé straně 

vyjadřují logickou posloupnost sledování vývoje periferních oblastí (Česka) s důrazem na sociální a 

lidský kapitál. O jejich významu v procesu poznávání svědčí mj. úroveň citačních ohlasů (celkem 21 

případů WoS a Scopus). Vedle představení teoretického backroundu, v obecně laděných příspěvcích, 

oceňuji především poznávací přínos, založený na vlastním empirickém hodnocení (na úrovni okresů 

Česka, případových studií – 6 modelových mikroregionů s různou geografickou polohou či oblasti 

Volarska) vč. doprovodného materiálu (mapy, schémata, tabulky). 

 

Samostatnou zmínku si zaslouží literatura. Její rozsah (přes 200 titulů s téměř paritním zastoupením 

českého jazyka a cizího jazyka), charakter a tematické ukotvení přesvědčuje čtenáře (posuzovatele) o 

důkladné, svědomité přípravě. Po formální stránce působí provedení práce nadstandardně. Text je 

čtivý, autor prokazuje solidní vyjadřovací a stylistické schopnosti, po stránce gramatické není téměř 

co vytknout. 

 

Mgr. Jan Pileček v dizertační práci zdárně propojil teoretické poznatky se zkušenostmi získanými 

z vlastní praxe. Řešené téma je pojato komplexním způsobem tak, jak odpovídá předmětu výzkumu. 

Vedle vědeckého přínosu oceňuji rovněž zastoupení aplikační roviny, neboť toto je – dle mého soudu 

– správná cesta ke zviditelnění geografie jako disciplíny.  



 

Student prokázal odpovídající tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky 

standardně kladené na dizertační práce v daném oboru resp. studijním programu Sociální geografie a 

regionální rozvoj. Práci proto doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném zvládnutí udělit titul Ph.D. 
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