
Diplomová práce Karla Hostomského Regionální aspekty transformace 
slovenského průmyslu v období 1997-2011– posudek vedoucího práce

Karel Hostomský se ve své diplomové práci věnuje již poměrně tradiční problematice
rozmístění výrobních aktivit v transformačním období. K tématu však přistupuje inovativním 
způsobem. Snaží se vysvětlit hlavní změny v rozmístění průmyslu a nejdůležitější lokalizační 
faktory PZI na Slovensku za pomoci dvojice konceptů - závislosti na zvolené cestě a 
mezinárodně mobilních firem. Klade si otázku, který z konceptů dokáže lépe vysvětlit 
specifika vývoje slovenského průmyslu, vydal se tedy poměrně obtížnou a nejistou cestou 
pokusu o testování. Autor se vyvaroval časté slabiny geografických diplomových prací, ve 
kterých je vlastní analýza až dodatečně zasazena do teoretického rámce a jednotlivé části 
práce nejsou dostatečně propojeny. Promyšlená logická návaznost metodiky a empirické části 
na teoretické zarámování patří mezi nejsilnější stránky práce.

Diskuse s literaturou je na solidní úrovni. Autor pracuje s poměrně širokým okruhem 
teoretických prací zahraničních autorů i podrobnými empirickými studiemi českých a 
slovenských geografů. Neuvádí pouze přehled literatury, ale snaží se vystihnout 
nejvýznamnější myšlenky a diskutovat jejich význam v kontextu transformace slovenské 
ekonomiky. Podrobně popisuje zvolené metody a datové zdroje, kriticky a opatrně přistupuje
ke srovnatelnosti a vypovídací hodnotě dat ze statistického úřadu či ministerstev i zvolených 
statistických metod. Autorovi se podařilo shromáždit velké množství cenných statistických 
údajů v časových řadách a mikroregionálním členění. V empirické části práce lze ocenit 
znalost studovaného území a množství ilustrativních tematických map, v závěru poměrně 
výstižné shrnutí. 

Připomínky:
1) Největší slabinou je nedotažená empirická část práce. Autor sice prezentuje formou grafů a 
map množství zajímavých zjištění, ale neměl již čas na kvalitní intepretaci a srovnání 
s výsledky jiných autorů.
2) Dojem snižuje stylistická neobratnost, místy obtížně srozumitelné pasáže a menší 
metodické chyby v některých mapách.

Navzdory výše uvedeným výtkám považuji diplomovou práci za kvalitní a doporučuji 
k obhajobě.

V Praze dne 2.9. 2012              Jan Ženka

Navržená známka…...




