
Posudek na disertační práci obhajované na KSGRR PřF UK v Praze 

 

ŽÍŽALOVÁ Pavla:  

Implikace institucionálních teorií regionálního rozvoje pro formování regionálních inovačních 

systémů v České republice 

180 stran + přílohy, 30 tabulek, 19 grafů, 10 obrázků, 273 titulů literatury (z toho 258 cizojazyčných!), 

5+8 dalších zdrojů, 6 dokumentů 

 

Předložená disertační práce reflektuje v česku zatím nepříliš frekventovanou problematiku. 

V evropském resp. světovém kontextu se ovšem jedná o nosný směr, mj. profilující se jako 

interdisciplinární s poznatky (přístupy) sociálně geografickými, regionálně politickými a 

ekonomickými, jakož i politologickými či sociologickými. Tomuto širokému záběru odpovídá i 

relevantní literatura, z níž autorka čerpala, což svědčí o jejím velice solidním teoretickém zázemí. 

Netřeba pochybovat o tom, že se jedná o téma globální, nicméně s přímými dopady na úroveň lokální. 

Stranou tak nemohou zůstat ani subjekty a procesy odehrávající se na „meziúrovních“, tj. národní a 

regionální.  

 

Samotná práce, kromě úvodu a závěru, je členěna do čtyř, proporčně nestejných částí. Práce vychází 

z obvyklé posloupnosti, tedy v jednotlivých krocích: teorie – metodika – situace v Evropě a Česku – 

analýza v modelovém regionu.  

 

Nadstandardně rozsáhlá je teoretická kapitola, což snad lze „omluvit“ inovativností tématu v našich 

podmínkách. Mezi autory (publikacemi) „světovými“, evropskými a nemnohými českými postrádám 

příklady ze středoevropského prostoru, z podmínek obdobných těm u nás (např. Slovensko, Maďarsko 

či Slovinsko). Jádrem této části je podkapitola 2.4, z níž především vychází vlastní pracovní otázky a 

čtyři hypotézy. S vědomím široké podmíněnosti a hluboké provázanosti různých faktorů působících 

v regionálním rozvoji, přece jen rozhodující úloha je přiznávána lidským zdrojů (lidskému kapitálu). 

Zároveň je specifikována regionální podpora, její forma, uplatnění a rozsah.  

 

Ačkoliv je v práci pozornost věnována primárně inovacím, ty nelze – ve shodě s autorkou – vnímat 

izolovaně, ale v komplexu vazeb po linii vertikální a především horizontální. Za mimořádně cenné 

považuji deklarované terminologické vyjasnění a nastíněnou charakteristiku a systemizaci znalostních 

základen vč. jejich následného územního průmětu. V metodické části autorka respektuje a využívá 

multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik, přičemž připomíná i jednotlivé 

indikátory.  

 

Evropský a národní kontext přibližuje mj. postavení Česka mezi EU25 či 27: ocitá se v přechodné 

skupině. Zároveň však autorka připomíná omezené explanační možnosti statistiky. Regionální rozdíly 

na úrovni NUTS II potvrzuje značnou diferenciaci. Potěší, že Praha předčí nejbližší konkurenty (Vídeň 

i Bratislavu). Naopak nezáviděníhodná (zejména pro oponenta) je pozice Severozápadu, nižší hodnotu 

inovačního indexu mají jen některé řecké regiony. V rámci státu „odskakují“ – podle očekávání (?) –

ostatním regionům soudržnosti Praha, kraje Středočeský a Jihomoravský; poněkud specifická je 

situace v Libereckém kraji. 

 

5. kapitola je založena na vlastním výzkumu, a to dotazníkovém šetření, realizovaném u souboru 109 

firem a doplněném 34 rozhovory. Očekával bych, že znění dotazníku, jakož i struktura (řízeného) 

rozhovoru, se objeví v příloze práce. Autorka si všímá geografické (prostorové) struktury obchodních 

vazeb a kontaktů, investic a aktivit do VaV, problematiky patentů či vědeckých publikací. Zde by bylo 

jistě zajímavé, podívat se, jak si stojí zástupci našeho oboru. Za mimořádně přínosné považuji, že 

autorka podle možností důsledně sleduje územní dimenzi – zpravidla v posloupnosti kraj – Česko – 

EU – ostatní Evropa – USA (v některých případech) – ostatní. Za zmínku stojí naznačení perspektivní 

role univerzit v Česku, přičemž se prolínají přístupy teoretické a praktické (MŠMT ČR resp. Vlády 

ČR).  

 

 



V závěrečné části autorka verifikuje nastolené hypotézy, nicméně přiznává, že některé získané 

poznatky nelze považovat za „definitivní“. Konstatuje např., že úloha VaV v regionu je omezená, na 

druhou stranu provázanost VaV s praxí není příliš regionálně uzavřená. Spíš připouští intenzivní 

spolupráci uvnitř dílčích subsystémů. Jistě zajímavé by bylo sledovat detailně např. jedinou 

akademickou instituci či úlohu regionálních orgánů veřejné správy. 

 

Doprovodný materiál (grafy, tabulky) se vyznačuje vysokou kvalitou. Taktéž jazyk, stavba vět, 

formulace, čtivost a úroveň gramatiky je bezchybná. Z hlediska formálního resp. terminologického 

jsem objevil jen několik drobností (postkomunistické země, potencionální, Porůří, Velká Británie, 

Hamburg), které nijak nenarušují veskrze příznivé hodnocení. 

 

Domnívám se, že práce P. Žížalové představuje mimořádně zdařilou studii, která splňuje požadavky 

kladené na disertační práci v oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Autorka přesvědčila o svých 

teoretických znalostech i schopnosti na patřičné úrovni analyzovat příslušné téma. To bylo 

bezpochyby umožněno i aktivním zapojením do mezinárodního výzkumného projektu. Práci proto 

s potěšením doporučuji přijmout k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako výbornou.  
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