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DP17/2014 – Praha, 7. 9. 2014 
Posudek oponenta diplomové práce 
BENEŠ, J. (2014): Sociální kapitál a rozvoj malých a středně velkých měst: případová 
studie měst Jihočeského kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje, Praha, 89 s. vč. příloh (vedoucí DP: RNDr. Roman 
Matoušek, Ph.D.) 
Posuzovaná diplomová práce vznikala na KSGRR PřF UK v Praze pod vedením RNDr. 
Romana Matouška, Ph.D. Práce čítá 89 stran včetně příloh. Práci lze vnímat jako součást 
mozaiky studií, jejichž ústředním motivem je snaha autorů přispět k výzkumu v oblasti 
regionálního rozvoje a geografie měst, resp. k diskuzi jednak významu, jednak možností 
hodnocení sociálního kapitálu (SK) v rozvoji území. 

Jan Beneš se v předložené diplomové práci zabývá empirickým hodnocením úrovně 
sociálního kapitálu ve vztahu k rozvoji města. I přesto, že zejména v posledním desetiletí se 
konceptem SK v geografii zabývala celá řada zahraničních i domácích autorů, je téma práce 
aktuální. Množství studií, které vznikly, totiž odpovídá i množství nastolených a dosud 
nedostatečně zodpovězených otázek a nepotvrzených předpokladů. Proto je logické, že i 
výzkumné otázky a předpoklady (autor je uvádí v úvodu práce na s. 7) významně nevybočují 
z rámce dosavadního studia. Jednoznačně lze souhlasit s názorem autora, kdy na s. 10 
upozorňuje, že empirických studí je (narozdíl od obecně laděných) dosud spíše málo, jakož i 
s tvrzením, že vztah mezi úrovní SK a úrovní rozvoje území dosud v Česku nebyl uspokojivě 
prokázán; tedy s argumenty, kterými lze volbu tématu i výzkumného problému podpořit. 

Autor práce definuje pro úroveň DP relevantní výzkumné cíle. K naplnění obecného cíle 
(jímž je empirické hodnocení úrovně SK ve vztahu k rozvoji města) si autor definoval 3 dílčí 
cíle. V rámci diskuze obecných východisek provést rozbor konceptu SK v kontextu 
regionálního rozvoje a podmíněností rozvoje a se zaměřením na rozvoj malých a středně 
velkých měst. Dále pak provést kvantitativní analýzu SK a regionálního rozvoje ve všech 
malých a středně velkých městech Česka a následně kvalitativní výzkum SK na příkladu 
dvou jihočeských měst (Třeboň a Týn nad Vltavou). Důraz na malá a středně velká města 
(jako funkčně-prostorové jednotky) je inovativní a pro výzkum sociálního kapitálu vhodný 
(postižitelnost, poměrně rozsáhlý, navíc značně heterogenní soubor měst). 

Naplňování cílů autor podřídil nejen posloupnost vlastních výzkumných aktivit, ale i strukturu 
diplomové práce. Ta se člení do tří kapitol opatřených úvodem a závěrem a seznamy 
literatury, tabulek, grafů, obrázků a příloh. Jednotlivé kapitoly mají logickou strukturu i 
gradaci. Kapitoly práce jsou vhodně provázány (s jistou výjimkou třetí kapitoly). 

V rámci diskuze obecných východisek výzkumu (kap. 1), resp. konceptu SK, autor prokazuje 
nejen znalost relevantní literatury, ale i dovednost zařadit téma práce a výzkumný problém 
do širších souvislostí výzkumů v oblasti regionálního rozvoje a výzkumu měst. Myšlenky jsou 
v textu logicky uspořádány od obecného ke konkrétnímu, resp. od rozboru abstraktních 
modelů ke konkrétním situacím. Autor upozorňuje na množství definic (resp. konceptualizací) 
a typologií, jakož i možných přístupů k hodnocení SK a úspěšnosti rozvoje. Autor se nesnaží 
o vyčerpávající přehled, ani samoúčelně neopakuje již mnohokrát vyřčené. Provedený rozbor 
autorovi slouží jako východisko pro definici vlastního přístupu a formulaci vlastního pojetí SK. 
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Kladně je třeba hodnotit apel autora, že SK je třeba hodnotit kontextuálně, zejména pak 
s přihlédnutím k historickému vývoji (v našem případě v souvislosti s posttotalitní realitou, 
s ohledem na historické inercie, reprodukce sítí v čase) či v lokálním/regionálním kontextu. 
Cenit si lze i relevantních hodnotících stanovisek autora k řadě provedených výzkumů i 
zaměření publikací (autor evidentně prokazuje dovednost kriticky myslet). Jistou slabinou 
první části práce je skutečnost, že autor na její závěr nezařadil dílčí shrnutí (podobně jako jej 
zařazuje v kapitole třetí), ve kterém by explicitně vyjádřil v čem byla diskuze přínosná pro 
koncipování vlastního empirického výzkumu (Na co se ve výzkumu soustředit? Jakým 
způsobem hodnotit? Proč právě tak? Atd.). Autorova vlastní definice sociálního kapitálu 
(s. 13) je bezesporu podnětná. Škoda, že ji autor nereflektuje a kriticky nediskutuje v závěru 
práce. I uvedené tradičně chápané typy a formy sociálního kapitálu se ze závěrečných partií 
práce jakoby vytrácely (kolektivní–individuální, pozitivní–negativní, horizontální–vertikální, 
svazující–přemosťující–spojující sociální kapitál ad.). Čtenáři v mysli vyvstává otázka: Jak se 
obecná východiska odrážejí v kvalitativně orientované třetí části výzkumu? 

Stěžejní částí práce je zaměřena empiricky (kap. 2 a 3). Autor s využitím kombinace 
kvantitativních a kvalitativních přístupů prokazuje dovednost hodnotit diferenciaci úrovně 
sociálního kapitálu, jeho významu i podmíněností, i úspěšnosti rozvoje. Autor volí relevantní 
metodické postupy, které u jednotlivých částí podrobně zdůvodňuje. 

Zpracování rozsáhlého souboru dat (autor využívá faktorovou a regresní analýzu; vzorek 247 
měst) Janu Benešovi umožnilo nejen předložit čtenáři velmi plastický obraz o diferenciaci 
úrovně sociálního kapitálu a úspěšnosti rozvoje v malých a středně velkých městech Česka, 
ale i posoudit hodnotu jednotlivých do analýzy vstupujících ukazatelů/indikátorů (indikátorů 
sociálního kapitálu i rozvoje města). Cenit si lze provedené typologie měst z hlediska úrovně 
sociálního kapitálu a úspěšnosti rozvoje. Ta se jistě stane podnětem pro další výzkumy 
autora. Sympaticky na čtenáře působí opatrnost autora při výběru ukazatelů vstupujících do 
analýz (upozornění na mnohá úskalí, nedostatky a omezení datové základny ad.), při 
vysvětlení podstaty hodnocení i vypovídací hodnoty dosažených výsledků (žádné 
„kategorické" soudy, snad s výjimkou jediného – viz níže připomínku č. 3). 

Následnou komparací dvou jihočeských měst, jader komplexních mikroregionů, jejichž 
konkrétní výběr autor v úvodních částech práce blíže nespecifikuje (činí tak až na konci 
druhé části), kterou autor založil na výzkumu kvalitativní povahy (interview, resp. 
polostrukturované rozhovory a doplňkově i dotazníky, vzorek 11 respondentů), se Janu 
Benešovi podařilo popsat podobnosti a rozdíly v roli sociálního kapitálu v utváření měst 
(s autorem bych zde polemizoval o použití přívlastku „podstatné“ podobnosti/rozdíly). Celá 
třetí kapitola práce patří k nejslabším částem práce. Autor si vytknul cíl analyzovat spolupráci 
a důvěru mezi aktéry veřejného, soukromého a neziskového sektoru ve dvou zájmových 
územích. Výsledky výzkumu však mají výrazně popisný charakter, což by samo o sobě 
nemuselo být na škodu, kdyby v kvalitativně laděném výzkumu autor zhodnotil podněty, 
které se mu podařilo získat v prvních dvou fázích výzkumu. Představení zájmových měst je 
spíše zkratkovité, mnohde se vymyká podstatě výzkumu (nediskutuje ani stávající úroveň SK 
ani úroveň rozvoje – např. s využitím indikátorů hodnocených v kapitole druhé, pouze 
omezeně zohledňuje dobový či územní kontext). U představení zájmových území čtenáře 
napadá otázka: Co je podmínkou, znakem či projevem úspěšného rozvoje města? Autor se 
v textu omezuje na výčet rozvojových aktivit (tak, jak je definují vlastní aktéři), přičemž 
kritický přístup zde autor téměř neuplatňuje (Které z popisovaných aktivit jsou spíše tradiční, 
které inovativní/nápadité, místně specifické, realistické atd.? Které opravdu indikují úroveň 
SK?). V případě sociálního kapitálu se nabízelo pokusit se zjistit význam nejen formálních, 
ale i neformálních vztahů mezi aktéry (případ bývalého starosty Třeboně, který dnes zastává 
funkci náměstka na MMR, versus vazby města/aktérů na orgány ústřední správy). 

Závěry výzkumu, hlavně pak konstatování, že úroveň sociálního kapitálu je pro rozvoj měst 
podstatná, ale je pouze jedním z mnoha faktorů podmiňujících rozvoj, čtenáře sice 
nepřekvapí, ale i tak je třeba je vnímat pozitivně (potvrzení závěrů předchozích výzkumů). 
Škoda, že v závěrech čtenář nenajde autorův pokus o diskuzi výsledků dosažených 



výzkumem se závěry jiných studií (např. Pilečka a Jančáka, Kůsové ad.), resp. diskuze se 
ztrácí v textu jednotlivých kapitol. Cenit si lze pokusu o nástin implikací pro rozvoj města. 

Po formální stránce je práce zpracována vcelku pečlivě. V textu se sice vyskytují drobné 
stylistické neobratnosti či „nadbytečná" slova, celkově však nesnižují pozitivní dojem z práce. 
Čtenáře proto opravdu zamrzí občasné prohřešky proti spisovnému českému jazyku („země 
orientovali“ – s. 15, „jsme podrobili regresy“ – s. 46, „více jak“ místo „více než“, „veřejná 
zpráva“ místo „veřejná správa“ – s. 57) či zbytečná vyjádření popularizační povahy (s. 60). 

Připomínky a podněty k diskuzi: 

1) Autor na s. 13 uvádí vlastní definici SK. Tu lze vnímat jako další z mnoha definic. 
Definoval by SK po provedeném výzkumu stejně, jako to učinil v obecných východiscích? 
Jak autorova definice koresponduje s jeho tvrzením, že sociální kapitál je jeden z mnoha 
faktorů, které podmiňují územní rozvoj? Je sociální kapitál opravdu veřejným statkem? 

2) Autor by mohl diskutovat souvislost mezi úrovní sociálního kapitálu a rozvojem regionů 
různých měřítek. Které formy/typy SK se uplatňují v jednotlivých měřítkových úrovních? 

3) Na s. 27 autor uvádí, že s konceptem „sociálního kapitálu v celku operovat nebude...“, 
operuje pouze s vybranými dimenzemi SK. Nakolik výběr pouze vybraných složek SK ovlivnil 
vypovídací hodnotu závěrů, které jsou formulovány pro SK „jako celek“? (viz např. s. 46 
„Suma summarum, jak z analýzy vyplývá, vyšší úroveň sociálního kapitálu nevede 
k úspěšnějšímu rozvoji malých a středně velkých měst v Česku.") 

4) Jak výsledky výzkumu ovlivnil výběr zájmových měst? Lze na základě komparace Týna 
n. V. a Třeboně formulovat zobecňující závěry k významu SK v územním rozvoji? Na s. 48 
autor upozorňuje, že k dalšímu výzkumu (pro odhalení vlivu SK na rozvoj) je třeba vybrat 
města s vyšší úrovní SK... Popis situace (a vztahů mezi aktéry) v zájmových městech (kap. 
3) však neindikují vyšší míru SK. Jaké závěry si lze z porovnání výsledků kvantitativního a 
kvalitativního hodnocení vyvodit? 

5) Je zřejmé, že výběr zájmových měst byl jedním z výsledků druhé fáze výzkumu, proto 
bych při formulování třetího cíle důraz na konkrétní města „potlačil“. Nepřesný je i název 
práce. Autor se v DP zabýval pouze dvěma vybranými jihočeskými městy. 

6) Které vnější faktory rozvoje ovlivňují úroveň SK ve sledovaných městech? Škoda, že se 
autor při analýze úrovně SK v zájmových městech více nezohlednil historický kontext jejich 
proměn/vývoje. 

7) Na s. 23 autor nepřesně a velmi zkratkovitě definuje podstatu MAS. Nejde jen o 
sdružování obcí... (Správně vysvětleno na s. 55.) 

Závěr: Jan Beneš předloženou diplomovou prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
činnosti a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací rozličných výzkumných 
metod naplnit předem stanovené cíle, zařadit výzkumné téma do širších souvislostí i 
zformulovat odpovídající závěry. Autorovi lze doporučit, aby vybrané výsledky výzkumu 
publikoval v odborném tisku. I když to možná výše uvedené připomínky nenasvědčují, 
diplomovou práci považuji za podnětnou pro výzkumy prováděné na KSGRR a považuji ji za 
zdařilou „vstupenku“ Jana Beneše do doktorského studia. Diplomová práce Jana Beneše je 
kvalitním výstupem studenta magisterského stupně studia a práci proto doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 


