
Posudek školitele na diplomovou práci Jana Beneše „Sociální kapitál a rozvoj malých a středně 

velkých měst: případová studie měst Jihočeského kraje“ 

Diplomová práce Jana Beneše má celkem 80 stran, 14 tabulek, 14 obrázků a 7 příloh. Cílem práce, 

který je jasně formulován v úvodu, je sledovat souvislost mezi úrovní sociálního kapitálu a úspěšností 

rozvoje měst Česka. Zároveň se zajímá, kteří aktéři v konkrétních případech aktivizují sociální kapitál, 

jakým způsobem a jaké to má dopady na rozvoj města.  

Práce je logicky strukturovaná a vedle úvodu a závěru ji tvoří tři hlavní kapitoly – teoretická 

východiska sociálního kapitálu a regionálního rozvoje, kvantitativní analýza sociálního kapitálu a 

rozvoje malých a středních měst a konečně kvalitativní případová studie sociálního kapitálu aktérů 

rozvoje dvou vybraných měst v Jihočeském kraji (Třeboň a Týn nad Vltavou).  

Diskuze konceptu sociálního kapitálu vychází z české i zahraniční literatury a postupuje logicky od 

definic sociálního kapitálu k důkladnému představení různých typologií a dimenzí tohoto konceptu. 

Autor nezůstává jen u přehledu teorií, ale využívá je k definici sociálního kapitálu pro účely této 

práce. Následuje obecná diskuze sociálního kapitálu a (regionálního) rozvoje. Cenná je již úvodní část, 

která představuje různé možnosti chápání samotného rozvoje; taková reflexe základních konceptů je 

v diplomových pracích výjimečná. Také následující diskuze faktorů rozvoje měst (od globálních až po 

místně specifické) ukazuje autorovo komplexní chápání tohoto procesu a role sociálního kapitálu 

v něm. Teoretická část končí již specifičtěji zaměřenou diskuzí specifik sociálního kapitálu a otázek 

rozvoje malých a středních měst. V této části práci se promítlo také zapojení autora do výzkumného 

projektu ESPON TOWNS, který byl zaměřen právě na roli malých a středních měst v sídelním systému. 

Druhá část práce – kvantitativní analýza vztahu sociálního kapitálu a rozvoje – zdařile navazuje na 

teoretické diskuze. Velkou pozornost věnuje metodologii kvantitativní analýzy a operacionalizaci jak 

sociálního kapitálu, tak rozvoje, a nakonec i výběru vzorku malých a středních měst. Každý použitý 

indikátor je diskutován z hlediska své vypovídací schopnosti. Zpracování dat metodou faktorové 

analýzy poskytlo tři typy výsledků. Nejprve je diskutována diferenciace měst v úrovni sociálního 

kapitálu, poté v úrovni regionálního rozvoje a následně vztah těchto dvou proměnných. Všechny tyto 

analýzy poskytují zajímavé výsledky a to jak z hlediska zjištěných regionálních vzorců různých úrovní 

sociálního kapitálu/rozvoje, tak z hlediska jejich vztahu k velikosti měst. Zatímco některé aspekty 

sociálního kapitálu (důvěra) vytvářejí gradient geografického rozmístění, jiné aspekty (sociální sítě 

vyjádřené podnikatelskou aktivitou a neziskovými organizacemi) naopak pravidelnosti nevykazují a 

naopak spíše potvrzují teze o vlivu lokálních podmínek a místní iniciativy. Analýza rozvoje měst 

ukazuje různorodost trajektorií a mnohost jejich podmiňujících faktorů (zajímavá je např. diskuze 

vlivu velikosti města). Autor zjištěné výsledky srovnává s předchozími studiemi. Zasazení zjištění o 

rozvoji malých měst do širšího kontextu (závěr kapitoly 2.6) mohlo být zpracováno důkladněji a 

obecná konstatování nebo otázky alespoň částečně podložit konkrétními údaji (např. o stárnutí 

populace, změnách nezaměstnanosti na celostátní úrovni ve srovnání s vývojem malých měst). 

Srovnání sociálního kapitálu a rozvoje měst pak ukazuje signifikantní, ale velmi slabou korelaci mezi 

těmito proměnnými. Autor tento výsledek střízlivě interpretuje jako nepotvrzení „optimistických“ 

názorů o klíčové roli sociálního kapitálu pro rozvoj (které se opírají o studie z jiných měřítkových 

úrovní), zároveň však jde o potvrzení vlivu sociálního kapitálu jako jednoho z mnoha faktorů 

regionálního rozvoje. Typologie měst podle úrovně sociálního kapitálu a rozvoje je pak využita 

k výběru dvou měst s vyšším sociálním kapitálem, ale odlišnými rozvojovými trajektoriemi. 



Třetí část práce představuje kvalitativní výzkum sociálního kapitálu ve dvou městech Jihočeského 

kraje. Výběr měst pro komparaci je velmi dobře zdůvodněn. V kapitole je jasně představena 

metodika výzkumu pomocí rozhovorů s klíčovými aktéry i profily obou měst. Nadbytečné jsou detailní 

tabulky o demografickém vývoji. Srozumitelně jsou představeni hlavní aktéři rozvoje měst a 

vyjádřeny jejich vazby (strukturální dimenze sociálního kapitálu). Dvě kapitoly, které představují 

aktéry a sociální kapitál v obou městech, představují velké množství konkrétních dílčích informací o 

společných aktivitách, projektech nebo problémech ve městech. Srozumitelnosti a přínosnosti těchto 

částí by prospěl větší odstup a nadhled ve smyslu výběru podstatných informací a rozsáhlejší 

interpretaci rozhovorů. V množství detailů pak zanikají potenciálně zajímavé otázky (např. dopadů 

přítomnosti jednoho dominantního subjektu ve města na (ne)ochotu navazovat spolupráci s malými 

podnikateli, nebo vlivu vazeb na aktéry na vyšších hierarchických úrovních, role (ne)přítomnosti 

hospodářské komory jako platformy spolupráce podnikatelů a jednání s veřejnou správou apod.).  

Závěr práce srozumitelně shrnuje hlavní zjištění, a to s využitím teoretické části (jakkoliv by se nejen 

zde mohla více využít vlastní definice sociálního kapitálu). Práce je přínosem k poznání sociálního 

kapitálu, rozvoje a diferenciace měst v Česku. Vhodně rozšiřuje dosavadní výzkumy sociálního 

kapitálu, které se zaměřovaly častěji na výzkumy venkovských obcí nebo na výzkumu využívající vyšší 

územní jednotky (kraje). Oceňuji důkladnost a pečlivost zpracování hlavní otázky, zejména důrazu na 

konceptualizaci a operacionalizaci jak sociálního kapitálu, tak pojetí rozvoje. Přínosné je také využití 

kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod a jejich úzké provázání, kdy výsledky 

kvantitativní analýzy slouží jako vodítko pro výběr lokalit kvalitativního výzkumu.  

Slabší stránkou práce je určitá nevyváženost v kvalitě některých částí. Vedle výše uvedených 

poznámek ke kvalitativní části práce se jedná také o některé popisnější pasáže u výsledků 

kvantitativní části (kdy jsou vyjmenována města s nejvyššími/nejnižšími hodnotami, i když mohl být 

prostor věnován interpretaci výsledků). Práce je koherentní – položené výzkumné otázky jsou 

podpořené rozsáhlou teoretickou diskuzí, která je využita jak při návrhu metod, tak při diskuzi a 

interpretaci zjištěných výsledků. Přesto se však mohl kvalitně zpracovaný teoretický rámec více 

promítnout především ve třetí části práce. 

Práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na magisterské práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 11. 9. 2014      Roman Matoušek 

 


