
Vyjádření vedoucího k diplomové práci Jana Skyvy: „Hodnocení systému 

mezinárodní dělby práce pomocí analýzy sítí“ 

Povědomí o základních vzorcích a vývojových tendencích diferenciace zemí světa 

z hlediska jejich ekonomické struktury patří k základní výbavě ekonomického geografa. 

Je ovšem až kupodivu, do jaké míry bývá toto povědomí založeno na empiricky 

nepodložených představách a stereotypech. Zadáním diplomové práce Jana Skyvy proto 

bylo vytvoření empiricky podloženého modelu, který bude s využitím dat o 

mezinárodním obchodu zemí originálním způsobem (tj. pomocí metod síťové analýzy) 

podobnosti v ekonomické specializaci zemí a jejich vývoj v čase demonstrovat 

(přeneseně proto mluvíme o modelování systému mezinárodní dělby práce). Toto se 

podle mne alespoň základním způsobem podařilo.

Lze říci, že výsledná diplomová práce je výsledkem zápasu, který trval dva 

diametrálně odlišné poločasy a jedno prodloužení hrací doby. První poločas byl 

charakteristický vysokým nasazením autora a jeho chutí proniknout do dané 

problematiky, která byla zejména z hlediska originálního metodického uchopení, ale i

získání a náročného utřídění dat, poměrně velkou výzvou. Toto bylo korunováno 

úspěchy. Autorovi se inovativně podařilo vyřešit některé poměrně složité úkony ve 

výpočtech a jeho snaha přinesla i ovoce v podobě prvních zajímavých výstupů, s kterými 

jsem byl jako vedoucí spokojen. Druhý poločas i nastavení se ovšem postupně proměnil 

v opravdový zápas při „přetavování“ dílčích empirických výstupů do podoby konzistentní 

a teoreticky náležitě zarámované diplomové práce. Z mého pohledu se nejvýznamnějším 

problémem stala formulační a argumentační neobratnost při psaní textu. Toto se projevilo

i na kvalitě výsledné diplomové práce, která podle mne nenabízí zdaleka vše, co 

nabídnout mohla a co bylo vytvořeno. Jednotlivé konkrétní výtky nechám na oponenta, 

když předpokládám, že budou směřovány také uvedeným směrem. 

Přestože výsledek neodpovídá úplně mým očekáváním, oceňuji práci, kterou 

autor odvedl a čas, který jí věnoval. V neposlední řadě také proto, že alespoň některé 

výsledky budou dále využity při řešení probíhajícího grantu GA ČR. Práci Jana Skyvy 

proto doporučuji k obhajobě.
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