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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních přístupů 
v geografii     
Autor práce: Bc. Filip Vrbík   

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem diplomové práce je přispět k pochopení vývoje prostorové diferenciace nezaměstnanosti 

na úrovni jednotlivých obcí v Česku. Snahou je podchytit dlouhodobé vývojové trajektorie 

v posledních přibližně 15 letech, odhalit trendy v lokalitách a nalézt jejich možné příčiny. Výzkum je 

rozdělen na extenzivní a intenzivní část, čemuž odpovídá i rozdělení dílčích cílů a výzkumných 

otázek. Cílem extenzivní části výzkumu bylo identifikovat hlavní trendy ve vývoji prostorové 

diferenciace nezaměstnanosti na úrovni obcí a na základě výsledků analýz vybrat vhodné lokality 

pro navazující intenzivní část výzkumu. Cílem intenzivní části výzkumu bylo ve dvou zkoumaných 

lokalitách identifikovat faktory a mechanismy, které ovlivnily rozdílnou dynamiku vývoje 

nezaměstnanosti, a odhalit tak potenciální příčiny sledované vývojové trajektorie. V rámci intenzivní 

části výzkumu jsou po podrobné diskuzi s literaturou formulovány čtyři hypotézy. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretické uchopení intenzivní části výzkumu vychází z kombinace evolučních a institucionálních 

přístupů v ekonomické geografii, které kladou důraz na roli historie, kontinuity, místních specifik 

a neformálních zákonitostí a zvyků při rozvoji lokalit a regionů. Autor pracuje například s koncepty 

„path dependence“ či „lock-in“, které teoreticky představuje a diskutuje jejich použitelnost 

a platnost na příkladu dvou případových studií. Autor používá novějších teoretických 

i metodologických poznatků a použitou literaturu i zdroje řádně cituje.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodologie práce vychází z principů kritického realismu, když rozlišuje a kombinuje extenzivní 

a intenzivní výzkum. Zatímco v extenzivní části výzkumu autor analyzuje prostorové a časové trendy 

ve vývoji nezaměstnanosti na úrovni obcí v celém Česku, v rámci intenzivního výzkumu se věnuje 

dvou případovým studiím a snaží se odhalit potenciální příčiny sledované vývojové trajektorie. Výběr 

dvou případových studií (Karvinsko a Jablunkovsko) je přitom právě podložen provedenou 

kvantitativní analýzou v rámci extenzivní části výzkumu. V rámci intenzivního výzkumu autor nejprve 

analyzuje historický vývoj vybraných lokalit na základě sekundárních pramenů a dat z různých zdrojů 

a následně provádí semistrukturované rozhovory s vybranými lokálními aktéry. 

Právě metodiku práce považuji za chvályhodnou, neboť autor správně využívá a logicky kombinuje 

množství metod a datových zdrojů. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 
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Analytická část práce je na velmi vysoké úrovni. Autor nejenže v extenzivní části výzkumu využívá 

novějších prostorových metod k analýze časově-prostorové diferenciace, ale dokonce sám navrhuje 

a využívá metodu, která je schopna podchytit prostorovou a časovou dynamiku zkoumaného 

fenoménu tak, jak potřebuje pro cíle svého výzkumu.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěru práce autor shrnuje svá zjištění a vyjadřuje se k formulovaným hypotézám. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce je diplomová práce kvalitně zpracovaná, vhodně jsou využity tabulkové, grafické 

i mapové prvky. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Ráda bych vyzvedla velmi poctivý a tvůrčí přístup autora ke zpracovávanému tématu. Autorovi se 

podařilo to, co bývá obtížné pro celé výzkumné týmy, a to smysluplně a kvalitně provést a propojit 

extenzivní a intenzivní výzkum. Znamenalo to pro autora velké nasazení, když se musel vypořádat 

s nástrahami jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu, což se mu zdárně podařilo.   

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

V rámci extenzivní části výzkumu jste identifikoval dvě oblasti (Karvinsko a Jablunkovsko), kterým 

jste se dále věnoval v rámci intenzivního výzkumu. Dají se zjištění získaná v rámci těchto oblastí 

generalizovat a použít k vysvětlení vývoje i v jiných regionech v rámci Česka? Nebo se jedná o zcela 

unikátní lokality?  

 

Datum: 21. 1. 2019  

Autor posudku: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.  
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