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Oponentský posudek na diplomovou práci Anety Lauermannové

„Formování rozvojových os a oblastí v České republice"

Rozsah  práce:  82  stran  textu,  v tom  17  tabulek,  22  mapek  (nazývaných  obrázky),
l  graf.

Předložená   diplomová   práce   si   klade   za   cíl   vymezení   rozvojových   os   a
rozvojových oblastí a jejich změn v čase. To je samozřejmě příliš rozsáhlé téma,  aby
bylo  možno  je  zpracovat  v rámci  jediné  diplomové  práce,  a  proto,  jak  tomu  vždy
bývá,  je  z něj  vybrán  jeden  dílčí  problém  -  konkrétně  je  to  prověření  vybraných
statistických  metod  k vytváření  shluků  malých  územních  jednotek  (zde  obcí)  podle
sousedství jednotek s blízkými hodnotami vybraných charakteristik.

Práce má pět kapitol, včetně úvodu a závěru.

V první  kapitole „Úvod", ve 2.  kapitole „Diskuse literatury a teoretický koncept"
a  dále  pak  i  ve  4.  kapitole  „Aplikace  konceptu  rozvojových  os  a  oblastí  včeské
republice"  je  formulován  cíl  resp.  cíle  práce,  které  jsou  zarámovány  do  souvislosti

problematiky   prostorové   diferenciace  jevů   v území,   konceptu   nerovnoměrnosti   a
vzniku  a  existence  rozvojových  oblastí  a  rozvojových  os  v regionálním  a  územním

plánování.  To  je  příliš  velký  rozsah  tématu,  takže  je  probráno  dosti  stručně.   Mám
k tomu  několik poznámek.

Zaprvé je problém v samotných klíčových termínech.

Charakteristika     určitých     území    jakožto     rozvojových     se     objevuje    jak
v regionálním, tak územním plánování, jsou však užívány různě.

Samotné   termíny   rozvojové   oblasti   a   rozvojové   osy   jsou   vsoučasnosti
v České  republice  oficiálně  pouŽívány  v Politice  územního  rozvoje  (PÚR),  která  je
územně   plánovacím   dokumentem    pro   celé   území   republiky.    Tento   dokument
úmyslně  nenavazuje  na  obdobné  dokumenty z dřívější  doby  (70-tá,  80-tá  léta),  a  to
zčásti  oprávněně,  zčásti  nikoliv.  V té  době  územně  plánovací  dokumenty  na  úrovni
republiky vycházely z tzv.  Koncepce urbanizace,  ve  které byly vymezovány základní

prvky  sídelní   struktury   (sídelní   regionální  aglomerace,   městské   regiony,   vybraná
centra osídlení).

V současnostii je  územní  plánování  nevhodně zúženo na  problematiku  „změn
v území",  tj.  nezabývá se  lidmi jakožto  lidmi,  ale jako „lidskými zdroji",  které podobně

jako   přírodní   zdroje  jsou   atributem   území   vjeho   diferenciaci   na   funkční   plochy
(zastavěné území, dopravní plochy apod.).

0    těchto    záležitostech    (zejména    Koncepci    urbanizace)    není    vdiskuzi
s literaturou jediná zmínka. V práci je  několikrát zmínka o Střediskové soustavě, zdá
se ale, Že dnešní studenti nevědí,  o co vlastně šlo.

S tím  souvisí  i  diskuze  o  nerovnoměrnosti  za  socialismu  a  dnes.  Opakovaně
se setkávám v pracech  i při zkouškách s tím, Že studenti nevědí, že za socialismu to
byla  zejména  vysoká  nerovnoměrnost  mezi  kraji  (preferovanými  kontra  ostatními),
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velká   snaha   o   co   největší   nivelizaci   mezi   okresy   navzájem   a   opět   obrovská
nerovnost   uvnitř   okresů,   která   ale   nebyla   záměrem   střediskové   soustavy,   ale
vyplývala  ze  soustředění  zaměstnanců  velkých  závodů  do  panelových  sídlišt'  ve
větších, zejména okresních městech.  Současné nerovnosti jsou  u větších měst dány
zejména   polohou,    konkurenceschopností   případně   vlivem   zátěží   z minulosti,   u
venkovských obcí zejména polohou, zvláště v okolí velkých měst (suburbanizace).

Neujasněný  se  mi  zdá  hlavně termín  „rozvojová  osa".  V územním  plánování,
dříve  i  nyní  (PÚR),  to  byly  vždy  spojnice  mezi  rozvojovými  oblastmi.  Vdiplomové

práci    je    toto    pojetí    místy    mlčky    přebíráno,    jindy    ale    (zřejmě    vlivem    prací
z regionálního   plánování)  je   to   naopak   termín   nadřazený   svýznamem   ,,řetězce
rozvojových oblastí".

Vlastní   práce   je   soustředěna   v kapitole   3,   nazvané   „Analýza   prostorové
diferenciace České republiky".

Diferenciace je zkoumána  pomocí  několika vybraných  ukazatelů,  zahrnujících
daňové  vynosy  obcí  z příjmů  fyzických  osob  (2  ukazatele),   počet  podnikatelských
subjektů,    počet    obsazených    pracovních    míst,    míru    nezaměstnanosti,    index

(ekonomické) závislosti,  index vzdělanosti,  saldo migrace a počet dokončených  bytů.
Výběr ukazatelů je vyvážený a vhodný pro daný účel.

V první   části   kapitoly  je   zkoumána   základní   diferenciace   ukazatelů   podle
velikostních  skupin  obcí.   Nemohu  si  odpustit  poznámku,  Že  počet  obcí  k  1.1.2007

není  správně.  Zřejmě  nejsou  započteny dvě  obce  (Ladná  a  Držovice),  které  vznikly
k 1.7.2006,  takže  by byl  nejspíš problém získat za  ně data.  Kromě toho jsou  v tomto

počtu  i  vojenské  újezdy,  ačkoliv je  uvedeno,  Že  byly  vyčleněny  (to  platí  až  o  práci
s ukazateli).

Zkoumání  velikostních  skupin  má  však jinou  vadu,  které  se  však  lze  těžko
vyhnout  -  do  jedné  kategorie  jsou  zahrnuty  obce,   které  nemají   nic  společného,

protože    leží    např.    vsuburbánním    území    nebo    naopak    vperiferním    území.
Diplomantka  si  to  však   uvědomuje   a   na  vhodných   místech   komentuje.   Jediným
možným receptem by mohly být kartogramy se zobrazením jednotlivých ukazatelů za
obce, to by ale byla „nevhodná konkurence" dalšímu postupu.

Hlavní    pozornost   je   věnována    následující   části    kapitoly,    popisu    metod
autokorelace   a   faktorové   analýzy.   Tato   část  je   zpracována  velmi   pečlivě,   dosti

podrobně jsou popsány výsledky jednotlivých kroků.

Mám    zde     připomínku,     Že    použité    metody    propočtů     příliš    závisí    na

momentálním stavu  softwarových  metod,  takže by bylo dobře o nich  říci více.  Měl  by
být   např.   vysvětlen   alespoň   stručně   význam   jednotlivých   parametrů   vzorečku
Moranova   1.   Mne   osobně   by   zajímalo,   jakým   způsobem   do   výpočtů   vstupuje
vzdálenost  obcí,   zřejmě  i.de   o  využití   něj.akého   programu   v GIS.   Obdobně   není
vysvětleno, jaké hodnoty jsou vysoké a jaké jsou nízké.
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Metodu  autokorelace  nemohu   posoudit,   protože  se  v praxi  takové  metody
nepoužívají,  dlouhodobě  nejsem  přítelem  faktorové  analýzy,  kde  obvykle  vycházejí
výsledky,  které j.sou  buď samozřejmé  (banální)  nebo  naopak nejasné a vysvětlitelné

pouze za pomoci dohadů.  Uznávám, že je vhodné vyzkoušet, jak tyto metody fungují
vkonkrétní   situaci    a    při    konkrétním   zadání.    Domnívám    se   ale,    Že   výsledek
neodpovídá složitosti těchto postupů.

To  se  také  ukázalo  ve  výsledku  práce.  Práce  nedokázala  vymezit  rozvojové
oblasti  a  osy,  vymezila  pouze  několik  shluků  obcí  podle  dvou  kri{érií:  bydlení  (resp.
bytové výstavby)  a  podnikatelských  aktivit.  Kdyby se  postupovalo  běžnými  postupy,
např.  pomocí součtu bodového hodnocení jednotlivých ukazatelů, tak by byl výsledek
zřejmější.

Přesto  ale  hodnotím  práci  značně  pozitivně.  Ukázala,  v čem  použité  metody
mohou  pomoci  a  na  co  prostě  nemají,  Velmi  pozitivně je třeba  také  hodnotit snahu

pracovat s podrobností obcí a také postižení změn v období 2000-2007.

Práce je zpracována velmi pečljvě a přehledně, téměř bez překlepů.   Tabulky i
mapky   (nazývané   obrázky   podle   angličtiny)   umožňují   sledovat   krok   za   krokem

použité postupy.

Diplomová práce je podle mého názoru zpracována v přijatelné kvalitě, a proto
doporučuji její  přijetí.

22.9.2008 RNDr.  Jan  Múller
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