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Posudek na dizertační práci „Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních 

oblastí Česka“ autora Mgr. Jana Pilečka předloženou k obhajobě na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze.  

 

 

 

Disertační práce Mgr. Jana Pilečka se zaměřuje na identifikaci a vysvětlení významu 

vybraných sociokulturních faktorů regionálního rozvoje, totiž sociálního a lidského kapitálu, 

pro rozvoj periferních oblastí Česka. Deklarovaným cílem práce je „přispět do diskuse, resp. 

prohloubit dosavadní poznatky“ ve třech vzájemně propojených a obsahově blízkých 

oblastech:  

 

a) v teorii a metodologii výzkumu polarizace prostoru, resp. periferních oblastí; 

b) v příspěvku k diskusi o obecném trendu spočívajícímu v posunu od výhradního zaměření 

na hodnocení role tzv. tvrdých, tj. geografických a socioekonomických faktorů regionálního 

rozvoje k větší pozornosti tzv. měkkým faktorům, zvláště role sociálního a lidského kapitálu; 

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

oblastí. 

 

Dizertace je rozdělena na dvě části. V první části autor v obecné podobě shrnuje zjištěné 

poznatky. Druhá část je tvořena přílohou tvořenou pěti studiemi, které byly ve formě článků 

v odborných časopisech publikovány buď samotným autorem dizertace, nebo kolektivem 

autorů, v němž hrál autor dizertace hlavní roli.  

 

Ve svém posudku se budu převážně věnovat hodnocení první části dizertační práce. Nebudu 

nijak posuzovat články v příloze, neboť byly publikovány ve vědeckých časopisech, a každý 

z nich proto musel procházet samostatným recenzním řízením. Nezdá se mi proto smysluplné 

dělat „další posudky“ na již publikované články, které prošly standardním recenzním řízením.   

 

Úvodní shrnující část dizertace je tvořena čtyřmi kapitolami. Po úvodu, v němž je autorem 

definován cíl dizertační práce, následuje kapitola 1, která je zaměřená na představení 

koncepčních otázek současného výzkumu polarizace prostoru a rozvoje problémových 

periferních území. Autor v ní popisuje teoretické a metodologické problémy výzkumu 

polarizace prostoru. Vychází z konceptu jádra a periferie jako dvou pólů polarizovaného 

prostoru. V rámci tohoto konceptu přibližuje přístupy, za pomocí nichž je možno definovat 

periférie, a shrnuje nejčastěji se opakující definiční znaky periférií. Zvláštní pozornost věnuje 

metodologickým problémům studia polarizovaného prostoru, které spatřuje především 

v problému výběru měřítkové úrovně sledování, výběru ukazatelů a konečně samotných 

metod zpracování ukazatelů. Vyjasňuje rovněž vzájemný vztah konceptů centrum-periferie a 

urbánní-rurální oblasti. Samostatná část první kapitoly dizertace je věnována problematice 

rozvoje problémových území a jejich definici a konceptů týkajících se rozvoje problémových 

území s důrazem na přístupy zdůrazňující endogenní podmíněnost rozvoje.  

Tato část se stává odrazovým můstkem ke druhé kapitole, která se již specificky soustředí na 

obecnou diskusi dvou významných endogenních faktorů rozvoje – sociálního a lidského 

kapitálu – a jejich významu pro rozvoj periferních (a venkovských) oblastí. Nejprve je 

diskutována definice obou kapitálů, poté hodnoceny možnosti jejich měření a jejich vzájemné 

vztahy. Zvláštní pozornost je zaměřena na diskusi významu sociálního i lidského kapitálu 

v rozvoji periferních oblastí.  
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Třetí kapitolou úvodní části dizertace je kapitola, ve které autor propojuje témata diskutovaná 

v předchozích kapitolách a zaměřuje se na úvahy o roli sociálního a lidského kapitálu 

v rozvoji periferních a venkovských oblastí v Česku. Nejprve shrnuje výsledky výzkumů 

týkajících se periferií v Česku. Věnuje se teoreticko-metodologickým východiskům studia 

polarizovaného prostoru v Česku, samotnému vymezování periferií v Česku a konečně 

výzkumu faktorů a mechanismů ovlivňujících vývoj periferií v Česku. Ve zvláštní subkapitole 

hodnotí význam sociálního a lidského kapitálu v rozvoji periferních (a venkovských) oblastí 

Česka.  

Poslední, čtvrtá kapitola úvodní části, charakterizuje soubor článků, které autor na výše 

diskutovaná témata publikoval (nebo se na jejich publikování jako spoluautor podílel). 

U každého článku jde v podstatě o shrnutí jeho obsahu s připojenou informací o ohlasech 

článků v jiných vědeckých publikacích.  

 

Můj celkový dojem z dizertační práce je mírně rozpačitý. Velmi oceňuji téma, kterému je 

dizertační práce věnována. Výzkum „měkkých“ faktorů rozvoje považuji za velmi důležité 

téma a je dobře, že se do něj autor dizertace pouští. Stejně tak zaměření na vliv sociálního a 

lidského kapitálu považuji za správné rozhodnutí – oba tyto faktory podle mne patří mezi ty, 

které jsou ze všech uvažovatelných měkkých faktorů rozvoje nejrelevantnější. Určitá 

rozpačitost je u mne vyvolána především způsobem, jakým je téma zpracováno. Velká část 

úvodu dizertační práce i článků, ze kterých je dizertace složena, je zaměřena spíše na 

teoretické, konceptuální a metodické otázky výzkumu. Ačkoliv je evidentní, že je dizertant 

seznámen s velkým množstvím vědecké literatury, má dobrý přehled o všech metodách, 

konceptech a teoriích, které jsou v jím studovaném oboru relevantní, postrádám více vlastního 

teoretického, konceptuálního i metodologického přínosu dizertanta do problematiky. 

Náznakem takového vlastního příspěvku dizertanta do diskuse je abstraktní model možného 

působení faktorů regionálního rozvoje/jednotlivých forem kapitálu v závislosti na míře 

perifernosti/centrality, měřítkové úrovni sledování a velikosti územního společenství. 

Očekával bych ovšem takových pokusů víc. Možná je problém i ve formě dizertace – 

dizertaci zaměřené primárně na rozvíjení teoretických, konceptuálních a metodologických 

úvah by zřejmě více slušela forma monografie, ve které by téma mohlo být rozvíjeno 

systematicky a na větší ploše, než zvolená forma dizertace, která nejdříve zobecňuje získané 

poznatky a zasazuje je to širšího rámce, poté podává přehled o obsahu časopiseckých článků, 

v nichž jsou stručně představeny získané poznatky, a poté dává čtenáři možnost prostudovat si 

pět článků, v nichž jsou podrobněji diskutována některá dílčí témata, jimiž se dizertace jako 

celek zabývá. Stručně řečeno, dizertace se ve své předložené podobě jako celek dosti špatně 

čte. Možná je ovšem problém dizertace jednoduše v tom, že studovaná matérie je prostě příliš 

komplikovaná na to, aby ji autor dizertace mohl zpracovat do podoby, která by recenzenta 

(nebo i jiného čtenáře) plně uspokojila jak obsahem, tak formou.  

 

Připojuji ještě několik drobnějších výhrad:  

- Zdá se mi, že občas není zřetelně odlišeno, co jsou definiční charakteristiky 

periferních území a co jsou faktory, které ovlivňují rozvoj periferií. Např. jsou nejprve 

periferní oblasti definovány na základě jistých charakteristik. např. vybavenosti, 

polohy, struktury obyvatelstva. Následně je ovšem diskutováno to, že jedním z faktorů 

ovlivňujících rozvoj periferií je „kvalita regionálního/lokálního prostředí (milieu)“  

(str. 30), které je definováno podobným typem charakteristik. Některé charakteristiky 

prostředí jsou proto, tak říkajíc, „na obou stranách rovnice“. 

- Čas od času se v textu objeví věty, které jsou, podle mého soudu, málo srozumitelné. 

Příkladem takové věty může být druhá věta ze dvou citovaných vět ze str. 8: 

„Existence regionálních rozdílů, a tedy i periferních oblastí, je přirozená a z hlediska 
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obecného vývoje žádoucí a nezbytná (Blažek 1993). Nicméně, v souvislosti s hrozbou 

úpadku, destabilizace, sociálního napětí až konfliktů, degradace prostoru, je vždy 

obtížné nalézt optimální míru stabilizace problémových území.“ (Proč se najednou 

mluví o „stabilizaci“ problémových území? Co je to „optimální míra stabilizace“?) 

- Výjimečně se vyskytnou jazykové nedostatky/překlepy. Např. na str. 26: „Kořeny 

perifernosti jsou v dlouhodobém a ve specifickém české prostředí i výjimečně složitém 

historickém vývoji“. V tomto ohledu ovšem patří práce spíše mezi nadprůměrně 

pečlivě editované.  

 

Navzdory výše zmíněným výtkám považuji dizertaci za dostatečně kvalitní, aby mohla být 

obhájena. Doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

 

 

 

 

V Praze, 6.11. 2013 

 

 

 

 

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 


