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posudek vedoucího práce 
 
Předložená práce se zabývá tradiční tématem – regionálním vývojem, resp. vývojem 
regionálních diferencí v zemi, která je tradičně vnímána jako nejvíce sociálně a regionálně 
nivelizovaná nejen v Evropě, ale snad i na světě. Tento vývoj se snaží uchopit v kontextu 
významných změn, kterými jsou zostřující se globální konkurence (globalizace), projevující 
se nerovnoměrným ekonomickým vývojem (krizemi), intenzivním pohybem obyvatel a 
pracovní síly a strukturálními změnami.       
 
Práce je krátká (pouze 50 stran textu), což lze vysvětlit tím, že v práci některé základní 
analytické části (a poznatků chybí, resp. je jen nedostatečně načrtnuta, přitom pro zpracování 
problematiky vývoje regionálního obrazu a regionálních nerovností existují v případě Švédska 
vynikající zdroje – časové řady dokonce od roku 1860. Takže hodnotit změny regionálního 
vývoje je skutečně jednoduché.     
 
Práce není dostatečně konzistentní: poměrně rozsáhlý úvod představuje plejádu teoretických 
přístupů i poznatků příslušných prací/studií, v jehož rámci autor správně akcentuje a diskutuje 
řadu švédských odborníků. Chybí však to podstatné, a totiž využití těchto přístupů v rámci 
věcného řešení, což představuje obvyklý nedostatek většiny studentských prací, konkrétně: 
jak se teoretické poznatky snoubí s praxí, s realitou regionálního vývoje ve sledovaném 
Švédsku? Jaké teorie regionálního rozvoje jsou pro případ Švédska uplatnitelné? Alespoň 
některý z autorem uváděných relevantních přístupů mohl být v rámci práce uplatněn/testován 
– např. v teoretické části poměrně slušně diskutované regionální rozdíly založené na faktorech 
jako jsou znalosti a inovace nebo „systému“ triple helix, event. faktorech regionální 
specializace či diversifikace.    
 
V rámci věcného řešení se práce opírá o řadu zajímavých článků původních (švédských) 
autorů a uvádí i některé kontroverzní poznatky a pro analýzu využívá tradičních statistických 
měr koncentrace a variability. Asi nejvíce lze ocenit tu část analýzy, jež se věnuje 
souvislostem rozdílů ekonomické struktury, zejména pak na základě podílu vysoce 
kvalifikovaných služeb (KIBS) na jedné straně a diferenciace HDP a příjmů na obyvatele na 
straně druhé. Bohužel data pro znalostní služby jsou zcela nová a k dispozici jen za rok 2014.            
 
Práce by měla lépe – důkladněji a názorněji dokumentovat některé základní procesy, jež 
ovlivňují regionální vývoj, resp. diferenciaci – konkrétně se to týká migrace a koncentrace 
socioekonomických aktivit. Zvláště když v přílohách jsou některé relevantní a tudíž 
využitelné tabulky obsaženy.    
 
Práce souhrnně dokumentuje a vysvětluje důvody malých regionálních rozdílů a postihuje 
základní tendence vývoje regionální variability na základě působení hlavních faktorů, 
zejména strukturálních rozdílů a jejich změn. Správně odlišuje rozdílný vývoj variability 
v případě sledovaných ukazatelů, HDP na obyvatele, míry nezaměstnanosti a struktury 
zaměstnanosti. Všechny relevantní procesy jsou dokumentovány řadou grafů, i když někdy 
nepříliš názorně (v grafu 3 je uvedeno 8 indikátorů, což zejména v případě nivelizovaného 
Švédska ještě více zplošťuje dojem; totéž platí pro graf 5; také nemá smysl zakreslovat 



hodnoty HDP za obce, když jsou k dispozici pouze za dva roky). Obrázky 3 a 4 by bylo 
vhodné nahradit či doplnit vyjádřením relativní změny.  
 
Celkově práce poněkud postrádá silnější koherenci, návaznost procesů a jejich interpretaci.  
Krátká kapitola o regionální politice představují jen určitou diskusi prací, i když zajímavou, 
ale vlastní analýza chybí; totéž platí o poslední kapitole věnované roli globalizace a 
nadnárodních firem. Chybí v ní elementární pokus o vlastní analýzu, resp. o dokumentaci 
sledovaných procesů – změn regionálního vývoje na bázi třeba dvou mini case-studies firem, 
za která jsou dostupná data ve vývoji nebo alespoň na základě poznatků švédských studií.   
 
Formální stránka práce je slabší – vyšinutí z větné vazby se bohužel vyskytují i v závěru, 
který má korunovat dílo – je tomu žel naopak, závěr je nejslabší částí práce. Poslední odstavec 
již představuje jen koncentraci vzájemně nesouvisejících a kontrastních tvrzení, jejichž 
zkoumání se přitom autor např. v práci vesměs nevěnuje: vliv přírodních podmínek, sociální 
problematika apod. Nad dvěma posledními větami zůstává rozum stát.  
 
Otázky: Proč je podíl metropolitních regionů disproporciální? V čem ta disproporce spočívá?  
Jak se změnily trendy regionálního vývoje ve srovnání s předchozím obdobím a proč? 
 
I když autor v některých ohledech nesplnil očekávání, resp. cíle práce, prokázal, že se 
v problematice orientuje (když diskutuje desítky článků, resp. jejich přístupů a poznatků) a 
dokázal dokumentovat a částečně také analyzovat proces regionálního vývoje ve sledované 
zemi a nastínit i některé jiné (než tradiční) faktory, jež tento proces ovlivňují. Proto 
doporučuji práci k obhajobě. 
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