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vědecko-výzkumných institucí? 

Autor práce: Eva Chmelařová 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Předložená diplomová práce má přiměřený rozsah 63 stran, doplněných o 13 stran tabulkových 

příloh. Obsahuje všechny formální náležitosti (dvojjazyčný abstrakt, obsah, seznamy tabulek, 

obrázků a příloh, reference na použité zdroje a literaturu), přičemž hlavní věcná část práce je logicky 

členěna do pěti kapitol. 

Úprava dokumentu plně odpovídá požadavkům na závěrečnou práci (přehledné vedení odstavců, 

titulky vložených objektů, gramatická správnost) a vykazuje minimum dílčích nedostatků. K nim patří 

drobné gramatické chyby (s. 12, 17, 20, 23, 52, 54) či tabulky a obrázky ponechané v původním 

jazyce a s nízkou grafickou kvalitou. 

Stylistická úroveň dosahuje velmi dobré kvality. V textu se nevyskytují komplikovaná souvětí, je 

srozumitelný a příjemně se čte. V některých pasážích ovšem využívá příliš popisný styl („To, co bylo 

po celá staletí víceméně dílem náhody“) a volí v češtině neustálená spojení („mezinárodní 

kolaborace“, „národní systémy inovace“, „interagovat“). 

Citační styl respektuje obecné standardy v samotném textu i závěrečném seznamu zdrojů. V určitých 

pasážích je ovšem cítit z kontextu vytržené použití zahraniční literatury („Globální města [...] pak 

mohou vytvořit fungující regionální inovační systém (Cooke a kol. 1997)“, „Výsledky korespondují s 

tvrzením Matthiessena a kol. (2009) o extrémní prostorové koncentraci vědeckých výstupů. Autoři 

jmenují několik důvodů“ - ve skutečnosti autoři odkazují na Frenkena et al. 2009, který identifikuje 

dané faktory). 
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Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Autorka se zabývá aktuální a velmi zajímavou problematikou prostorové koncentrace ústředí 

nadnárodních korporací, sídel bank a výzkumných institucí. Relevanci a přiměřenost svých cílů opírá 

o obsáhlou diskuzi zahraniční literatury, zejména však o diverzifikované a vhodně zvolené zdroje dat, 

jejichž exkluzivita se tak přenáší i na samotnou diplomovou práci. 

V úvodu popisuje současné trendy v uspořádání ekonomických aktivit, a pokládá tak solidní základ 

pro vyvození pracovních hypotéz a pro odůvodnění postupů k jejich ověření. Samotné cíle práce, 

pracovní hypotézy či výzkumné otázky zůstávají ale pouze nepřímo a vágně formulované. 

Téma má jistě své místo na pomezí ekonomické a urbánní geografie, což ostatně odůvodňují i 

výsledky práce a odkaz na přetrvávající význam geografie při formování hierarchie předních 

světových institucí a jejich lokalizaci. Určité nepřesnosti se však autorka dopouští v anglickém názvu 

práce, kde vypouští odkaz na ústředí a opomíjí tak hlavní linii práce, kterou představuje postavení 

jednotlivých měst. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretické ukotvení práce vychází primárně z konceptu světových měst a návazného proudu 

literatury, který se zabývá prostorovou koncentrací progresivního terciéru - řídících, finančních a 

výzkumných funkcí. Diskuze literatury odpovídá charakteru závěrečné práce, v některých pasážích 

není ale dostatečně kritická, přesná a vyčerpávající. Opakují se práce užšího spektra citovaných 

autorů. Diplomantka např. zcela opomíjí odkázat na Wallersteina při zmínění teorie světových 

systémů. Teoretickému rámci práce by prospěla syntéza a utřídění opakujících se myšlenek ve formě 

tabulky či jiné formy shrnutí hlavních myšlenek, společně s implikacemi pro vlastní výzkum. 

Jeden z hlavních nedostatků práce vnímám v nevyvážené diskuzi literatury, která je vztažena k velmi 

dynamickému jevu (změnám v hierarchii světových měst daných zejména hospodářským růstem 

východoasijských zemí). V odůvodněních tohoto jevu a souvisejících faktorů ovšem práce odkazuje 

na díla, která byla publikována v polovině 90. let 20. století a vztahují se k realitě s dvacetiletým 

odstupem. Větší důraz na časovou relevanci citované literatury a chronologickou souslednost při její 

diskuzi by nepochybně přispěl k ucelenosti teoretického rámce. V části 2.1.1 věnované nadnárodním 

korporacím je čerpáno převážně z literatury, která nekoresponduje s aktuální změnou v organizaci 

ekonomických aktivit a nastavením řídících a koordinačních mechanismů. Vynechává zcela směry 

literatury postihující síťovou struktury ekonomiky (globální produkční sítě aj.) a význam evolučních 

trajektorií. 

Jako značně umělé se jeví navázání na koncept regionálních inovačních systémů. Autorka spojuje 

rozšíření teoretického rámce s hodnocením výzkumné excelence (vedle řídících a finančních funkcí), 

ucelené odůvodnění i promítnutí tohoto konceptu v další práci však chybí. V oddílu 2.3 se objevují 

překonaná a často i dosti rozporuplná tvrzení („Kodifikované znalosti [...] nepřináší žádnou 

konkurenční výhodu, protože je může získat každý.“). Neopodstatněné je rovněž zařazení obr. 3, 

který zobrazuje frekvenci spolupráce ve výzkumu na národní úrovni, což se míjí s orientací na města 

a počet publikací v nich sídlících institucí. 



3 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Kombinace tří exkluzivních datových zdrojů (žebříčku časopisu Forbess, databáze bankovních 

institucí Financial Times a hodnocení výzkumných institucí Scimago Institutions Rankings) významně 

přispívá k přidané hodnotě diplomové práce. Rovněž je třeba ocenit invenci autorky při volbě i 

zajištění datových zdrojů, kterou vyčnívá v jinak značně konzervativním českém prostředí. Diskuze 

alternativních datových zdrojů svědčí o širokém přehledu autorky a povědomí o omezeních každého 

ze zdrojů. 

Dílčí nedostatky lze spatřovat v umělém vyčlenění skupiny nejvýznamnějších finančních institucí od 

největších nadnárodních společností. V realitě je totiž druhá skupina z velké části tvořena první 

(nejedná se o disjunktní množiny). Rovněž aproximace bank a finančních institucí je dosti 

generalizující - například zařazení finanční skupiny Berkshire Hathaway poskytující investiční služby 

do databáze nadnárodní společností, nikoliv však do finančního sektoru, může způsobovat zkreslení 

výsledků. 

Využití pořadí, nikoliv absolutních hodnot při krajně asymetrickém rozdělení hodnocených ukazatelů 

zmírňuje rozdíly ve výsledné hierarchii, jak autorka správně podotýká. Dostatečně není diskutována 

nezávislost souborů a možná kolinearita použitých proměnných. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část vhodně navazuje na práci s datovými soubory, je dostatečně detailní a vhodně 

strukturovaná podle tří hodnocených funkcí. Pro interpretaci výsledků používá autorka vedle 

prostého textu rovněž shrnující tabulky a mapy. 

Možnosti pro zpřesnění lze hledat v důslednějším odlišení tvrzení, která vychází z výsledků 

předložené práce, a odkazů na zjištění jiných autorů (neboť v řadě ohledů se s nimi hodnocený text 

ztotožňuje). V argumentaci existuje prostor pro širší zohlednění institucionálního kontextu, sídelní 

hierarchie uvnitř jednotlivých zemí (výrazná dominance metropole vs. existence skupiny 

rovnocenných center) nebo odlišností v lokalizačních faktorech u třech hodnocených funkcí (téměř 

plně tržní prostředí v případě nadnárodních společností, smíšený charakter finančního sektoru a 

převážně veřejné vlastnictví hlavních výzkumných institucí). 

Obecným problémem při využití obdobných žebříčků (primárně při hodnocení excelence ve výzkumu 

a vývoji) je potlačení kvality ve prospěch kvantity, což autorka sama zmiňuje. Alternativy a 

příležitosti pro další výzkum je možné hledat v relativizovaných indikátorech či kompozitních 

ukazatelích, které lépe zachycují dosaženou excelenci. Dá se předpokládat, že změny v hierarchii 

světových měst by poté byly pozvolnější s větším odrazem inercie ve vývojových trajektoriích. 

Podrobnější rozpracování možných implikací výsledků práce pro regionální politiku i strategická 

rozhodnutí individuálních aktérů by nepochybně zdůraznilo její přínosy. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěrečná kapitola práce se odpovídajícím způsobem vrací ke způsobu naplnění stanovených cílů, 

shrnuje výsledky hodnocení a jejich vztah k diskutovanému teoreticko-metodologickému rámci. 

Autorka rovněž zmiňuje omezení, která vyvstala v souvislosti s použitými datovými zdroji a 

metodami a specifikuje prostor pro případný navazující výzkum. Zde lze polemizovat s možnostmi 

testování konceptu příbuzné rozmanitosti na globální úrovni vzhledem k značným datovým 

omezením. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

V celkovém pohledu hodnotím předloženou diplomovou práci jako nadprůměrně zdařilou. Autorka 

prokázala základní přehled v literatuře, důležitou iniciativu při zajištění datových zdrojů i schopnost 

dostupná data kriticky vyhodnotit a odpovědět na formulované výzkumné otázky. Text naplňuje 

všechny formální požadavky i odbornou úroveň tohoto typu závěrečné práce. Výše uvedené 

nedostatky mají pouze dílčí charakter a nebrání jejímu úspěšnému obhájení. 

 

Otázky k obhajobě 

Jaké vidíte příležitosti pro návazný výzkum - například aplikaci konceptu příbuzné rozmanitosti, 

zohlednění kvalitativních charakteristik pro přesnější sestavení hierarchie? Čím jsou podmíněny a 

jaká skýtají úskalí? 

Jakým způsobem se Vám podařilo zajistit a zpracovat použité datové zdroje? Pro jaké oblasti či 

témata by tyto žebříčky bylo možné využít? 

Můžete, prosím, podrobněji opodstatnit použití konceptu regionálních inovačních systémů a 

vysvětlit, čím může být pro řešené téma přínosný? 

Do jakých oblastí směřují hlavní praktické přínosy a sdělení Vaší práce? Komu jsou sdělení 

adresována, resp. kde vnímáte možné implikace výsledků práce (pro regionální politiku, strategická 

rozhodnutí individuálních aktérů)? 

 

Datum: 4.8.2015 

Autor posudku: David Marek 
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