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Posudek školitele na diplomovou práci Anny Lauermannové: Formování rozvojových os

a oblastí v ČR.

Diplomová práce má 82 stran textu a je adekvátně doplněna obrázky a tabulkami.

Základním cílem předložené diplomové práce bylo konffontovat v praxi často aplikovaný

koncept rozvojových os s realitou. Koncept rozvojových os se (v kombinaci s konceptem pólů

růstu) používá nejen ve sféře regionálního rozvoje a následně i ve sféře regionální politiky, ale

stále častěji i ve sféře územního plánování. Problémem je však skutečnost, že zejména

vpřípaděrozvojovýchossečastopředpokládájakásiautomatičnostjejichvznikupodél

hlavních komunikací spojujících klíčová centra. Pokud jsou učiněny pokusy o identifikaci a

dokumentaci těchto os na příkladech jednotlivých států -  těchto pokusů je přitom jen velmi

málo -často j sou využívána základní socioekonomická data v kombinaci s charakteristikami

dopravní dostupnosti, příp. charakteristikami vybavenosti území dopravní inffastrukturou.

Zahmutítěchtocharakteristikvšakvmnohapřípadechmůževéstkúplnémuzkresleníreality,

nebot' je zřejmé, že zařazení dopravně geografických charakteristik nutně musí vést k

„objevení" rozvojových os. Základním metodologickým problémem takto orientovaných

studií je tedy kombinace ukazatelů charakterizujících potenciál s ukazateli charakterizujícími

realizaci tohoto potenciálu.

Předloženámagisterskáprácesetedypokoušíoidentifikacirozvojovýchospomocíanalýzy

proměmých zachycujících především realizaci předpokládaného potenciálu v oblastech nebo

zónách předpokládaných rozvojových os vykazovat nadprůměmé hodnoty. Lze totiž

předpokládat, že pokud rozvojové osy existují, pak v nich bude vyvíjena např. nadprůměmá

podnikatelská aktivita, tato území se budou vyznačovat i nadprůměmou koncentrací bytové

výstavby, pracovních příležitostí,kladným migračním saldem a naopak nízkou mírou

nezaměstnanosti apod.

Jako metodu se autorka zvolila metodu prostorové autokorelace, která je v tomto kontextu

nepochybně adekvátní metodou generalizace.



Práce se snaží bezprostředně navázat na nedávno dokončenou práci (Blažek, Spuná 2008) a

rozšířit jí v několika směrech:

-Jedná se o analýzu nejen na úrovni obcí, ale i na úrovni obcí s rozšířenou působností

- Rozšíření souboru analyzovaných proměnných

- pokus o aplikaci faktorové analýzy na vybrané proměnné

- analýza delšího časového období

Věcné připomínky lze shrnout do těchto bodů:

-Větší  úsilí mohla autorka věnovat posouzení zahraničních studií a zejména kriticky

zhodnotit aplikovanou metodologii.

Za poněkud zjednodušující je třeba označit formulaci, že Státy, které si dosaženou vysokou

úroveň chtějí udržet , by se měly zaměřit na pojišt'ovací politiku. (str. 66).

-Ocenit je třeba podrobně zpracovaný závěr práce.

Po fomální stránce má práce odpovídající kvaltu, počet překlepů a formulačních chyb je

poměrně nízký. Zpracování anglického abstraktu měla být věnována větší pozomost.

Nevhodný je překlad koncept inovativních a konkuenčních klastrů M.Portera (navíc schází

ciatce jak v textu, tak v seznamu literatury).

Závěr:

Předložená práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autorka prokázala velmi dobrou

orientaci v problematice i schopnost samostatné odborné práce. Práci proto doporučuji

k úspěšné obhajobě.
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