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a. Aktuálnost tématu disertační práce 
V teorii a praxi regionálního rozvoje dominují v posledním desetiletí základní témata soudržnosti a 
konkurenceschopnosti, které se zejména v současném období vážou mimo jiné na podporu inovací. 
Systémový přístup k inovacím na národní, regionální a sektorové úrovni je diskutován nejen 
v teoretické oblasti, ale našel své místo i v praktickém provádění regionální politiky zejména v rámci 
regionálních inovačních strategií, které byly nebo jsou realizovány ve většině úspěšných regionů 
včetně regionů v České republice. Přitom problematika regionálních inovačních systémů není u nás 
zatím detailně publikována. Proto je téma disertační práce v současné době velmi aktuální a jeho 
výběrem a způsobem zpracování autorka přispívá k řešení aktuálních problémů rozvoje české 
ekonomiky.  
 
b. Splnění stanoveného cíle práce 
Definování cíle práce provádí  autorka  postupně v několika krocích.  Nejprve (str. 58) jej definuje 
jako „prostřednictvím empirické analýzy a kvalitativních případových studií zhodnotit formování a 
vývoj regionálních inovačních systémů v Česku“. Dále (str. 60) “práce si klade za cíl přispět k poznání 
(určitých) aspektů konceptu regionálních inovačních systémů a zmapovat význam vzájemných vazeb 
inovujících firem a vazeb mezi nimi a dalšími subjekty RIS…..“  a kromě toho si práce klade za cíl 
„...provést zevrubnější analýzu ze celé Česko a jeho regiony“. 
Jak je z formulace vidět, vytýčila si autorka poměrně rozsáhlý úkol, k jehož naplnění pak formuluje 
čtyři hypotézy a dvě pracovní otázky. 
Z pohledu diskuze nad hypotézami a pracovními otázkami v závěru práce lze cíl práce pokládat za 
splněný. 
 
c. Postup řešení problému, výsledky disertační práce a konkrétní přínos studenta 
Disertační práce se člení do 7 kapitol (včetně úvodu a závěru) má 180 stran a celkem 19 příloh. 
Doplňuje ji dále 30 tabulek a  10 obrázků  a 19 grafů vytvořených z velké částí na základě vlastní 
analýzy a vlastního výzkumu. Citací více  než 270 informačních zdrojů významných evropských 
autorů v oblasti regionálních věd a se zaměřením na studovanou problematiku autorka prokazuje 
mimořádnou hloubku studia a důkladnost teoretické přípravy. 
 
Práce po úvodu shrnuje v samostatné druhé kapitole s názvem „Teoretický kontext práce: diskuze 
problematiky, tvorby a významu inovací z geografického hlediska“ jednak obecné přístupy 
k inovacím, nové přístupy k regionálnímu rozvoji a současný stav problematiky regionálních 
inovačních systémů. V závěru kapitoly pak formuluje cíle, hypotézy a pracovní otázky práce. Při četbě 
této části se nabízí několik dotazů:  

• Jak chápe autorka pojem regionální konkurenceschopnost? 
• Co myslí autorka tvrzením, že „diamant konkurenceschopnosti (M. Portera) byl původně 

vytvořen pro firmy, průmyslová odvětví a státy? (str.26) 
• Za jakých podmínek by bylo možné produkční subsystém RIS chápat jako průmyslový klastr? 
• Jaké jsou charakteristiky plně funkčního regionálního inovačního systému, když v Česku 

takové neexistují? Může tedy autorka  uvést příklady ideálního nebo reálného fungujícího 
typu? 

V této části práce autorka prokazuje hlubokou orientaci v zahraniční odborné literatuře daného oboru. 
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 Dále navazuje kapitola k metodice práce, ve které po vysvětlení základních pojmů vztahujících se 
k inovacím je uveden odkaz na statistiky a způsob řešení. Cenným je zahrnutí a vyhodnocení vlastního 
průzkumu do výsledků práce. 
 
Ve čtvrté kapitole s názvem Evropský a národní kontext pro inovace předkládá autorka výsledky 
vlastní analýzy statistických dat a vlastní propočty jak  ukazatelů vědy, výzkumu a inovací, tak 
zejména propočtů pro hodnocení regionálních znalostních základen v Česku.  Tento koncept je 
poměrně nový  a oponent se kromě svých vlastních prací  a prací autorky s ním v české odborné 
literatuře dosud nesetkal.  Zde by bylo vhodné upřesnit, jak reprezentativní je výzkum znalostních 
základen s využitím výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. Samotná kapitola je zajímavým 
praktickým příspěvkem k vyloženým teoretických pojmům. 
 
V poslední, páté kapitole autorka provádí analýzu spolupráce a vzájemných vazeb v oblasti tvorby 
nových znalostí a inovací v České republice a na základě výsledků prováděných průzkumů diskutuje 
platnost formulovaných hypotéz. Tato část představuje vyvrcholení vlastní práce autorky, kde by měly 
být jednoznačně potvrzeny nebo vyvráceny navržené hypotézy. Diskuze autorky vycházející z jejího 
průzkumu však přináší řadu nejednoznačných závěrů, které ne zcela podporují teoretická východiska 
formulovaná na základě zahraničních výzkumů a spíše prokazují   existenci ryze českých specifik 
v přístupu k regionálnímu rozvoji, inovacím a vzájemné spolupráci firem a dalších subjektů RIS. 
Zajímavou, i když z hlediska rozsahu možná až nadbytečnou, je případová studie zmapování 
inovačních sítí ve vybraném regionu. Přestože závěry nejsou vždy explicitně formulovány, prokázala 
autorka detailní orientaci v problematice a schopnost syntézy poznatků na základě provedených 
analýz. 
 
Cennou kapitolu představuje závěr, ve kterém je provedeno shrnutí výsledků s ohledem na navržené 
hypotézy. Diskuzi zasluhuje tvrzení k hypotézám, které nelze „jednoznačně vyvrátit“, případně tvrzení 
„práce hovoří v neprospěch poslední hypotézy“. Mohla by autorka při obhajobě vyjádřit tento názor 
pregnantněji? Cenné jsou také  vlastní názory autorky na hodnocení českých univerzit s převládajícími 
charakteristikami vytváření znalostí Mode 1 a hodnocení teoretických mnohdy až redundantních  
konceptů v regionálním rozvoji, se kterým lze souhlasit. 
 
d. Význam práce pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 
V teoretické části vložila autorka do práce v koncentrované podobě přehled současných teoretických 
přístupů regionálního rozvoje k inovacím a jejich systémovému chápání, což je samo o sobě přínosné, 
neboť zejména v české literatuře tento přehled v tomto rozsahu dosud chybí. V praktické části pak lze 
zcela jednoznačně hodnotit vlastní analýzy statistických dat vědy, výzkumu a inovací zejména pro 
úroveň krajů, navržený přístup k identifikaci znalostních základen a zejména průzkum vztahů subjektů 
v rámci regionálních či národních inovačních systémů. Přestože výstupy průzkumů nejsou 
jednoznačné,  nebo autorce neumožnily jednoznačnou interpretaci, pokládám její diskuzi nad 
získanými výsledky zajímavou a plně prokazující její odbornou erudici. 
 
e. Formální úprava práce a jazyková úroveň 
Práce má dobrou formální i jazykovou úpravu, je čtivá a graficky velmi dobře zpracovaná. Pro větší 
přehlednost velkého množství témat, kterých se autorka dotýká, by prospělo jejich zřetelnější 
oddělení. Příkladem může být kapitola 2.4.1, kde autorka volně v textu přechází od popisu koncepce 
regionálních inovačních systémů přes koncept Triple Helix, letmo se dotkne znalostních základen a 
skončí opět u charakteristik dimenzí RIS. Pro čtenáře neorientujícího se v problematice tak  chybí 
systémovější pohled na nové koncepty regionálního rozvoje. To však v žádném případě nesnižuje 
hodnotu práce. 
 
f. Publikační činnost studenta 
Autorka uvádí v práci odkazy na 8 svých publikačních výstupů, což je samo o sobě dostačující. 
Vzhledem k tomu, že znám odborný profil autorky i z jiných publikačních výstupů, považuji je jí 
publikační aktivity na úrovni doktorského studia za nadprůměrné. 
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Závěrečné stanovisko 
 
V letech 2006-2008 jsem měl možnost oponovat asi 10 doktorských disertací z vysokoškolských 
pracovišť v České republice a na Slovensku zaměřených převážně na problematiku regionálního 
rozvoje a podpory inovací. Nesetkal jsem se dosud s tak rozsáhlou analýzou teoretických východisek, 
která vychází z opravdu současného stavu poznání předních evropských regionalistů. Rovněž 
praktická část práce, podpořena vlastním výzkumem a diskuze k jeho výsledkům v uvedeném rozsahu 
nebývá obvyklá. 
 
Autorka prokázala nejen široký přehled současných teoretických znalostí problematiky inovačních 
systémů, ale také praktické využití metod vědecko-výzkumné práce. Proto celkově hodnotím způsob 
zpracování i výsledky práce velmi kladně. 
 
Disertační práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a po jejím kladném průběhu doporučuji 
udělit Mgr. Pavle Žížalové titul Ph.D. 
 
 
V Ostravě, 19. 4. 2009     
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