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Posudek na diplomovou práci Tomáše Anděla: ,,Ana|ýzaprostorových procesů:
příklad šíření penzijního připojištění v české republióe..

Diplomová práce Tonláše Anděla má 84 stran textu, na dalších 8 stranách pak nalezneme
seznam polžité literatury a přílohy.

Předkládan á práce ana|yzýe vl,voj geograÍického rozšíření penzijního připojištění
v CR (mezi okresy a mezi met'opolítními a iemetropolitními areá|y). Téma práce |zepovaŽovat za zajímavé a aktuálni, zejména v souvisiostech s diskusemi problematiky
stárnutí české populace a jiŽ delší dobu proklamované reformy důchodového systému.

Stnrktura diplornové práce je logická' Autor postupuje od úvodníhó stanovení
obecného cíle a konkrétních prošetřovaných hypotéz, přes nastínění potenciálních
teoretických vysvětlerrí k samotnému empirickému hodno..ni a závěrečnému shrnutí
zjištěných poznatkťr. Celkově je zpráce evidentní dobrá orientace autora v problematice
penzijního pr'ipojištěrrí, které se zřejmě věnuje (či se věnoval) v praxi.

Nyní ke korrkrétním kritický poznámkám:
V teoretické části věnuje autor nejvíce prostoru geografické diÍůzi. Jedná se

veskrze o výčet prací, které s tímto konceptem pracují. PřestoŽe lze ocenit řadu vlastních
připomínek k otázce, zda a proč pravděpodobně půjde či nepůjde aplikovat nastíněné
předpoklady rra dilrizi perrzijního připojištění' řada twzení v této kapitole se opakuje.
Kratší' nicnrérrě srozLtInitelnější a provázanější se studovaným tématem, jsou pod1e mne
další dvě kapitoly přibliŽuJící základni argumenty teorie asymetrické informace a
defenzivnílro firrarrčního clrování. Drobnou připomínku |ze mit k tvrzení na s. 23 (2.
odstavec odspoda), ]<de autor k faktoru tzv, společenského prostředí přiřazuje i
vzdálenost bydli ště o d rrrí sta,,di stribuce.. penzij ního připoj ištění.

TornáŠi Andělovi se podařilo získat poměrně unikátní soubor individuálních dat o
vývoji úrovrrě penzi.jrrílro připojištění vrozvedení za okresy. Vrozporu sjeho tvrzenim
nepovažuji za potenciálrrě zásadní problém skutečnost, Že týo datá zahmuj i pouze cca
1/3 celkovýclr počtťr ttzavřených smluv (;estli jsem situaci pochopil správně, jedná se
pouzeoúdaje r,ybranýclrpenzijníchfondů).Jdespíše oto,Žesezprácenedovímenico
regionální reprezentativrrosti těchto údajů, která měla bý více diskutována. To soudím
mohlo bý rrčiněno i anonymně - tzn. při dodrŽení podmínek, s kterými byly autorovi
data poskýnr"rty. Zobecrritelnost výsledků hodnocení je zatéto situace omezená',

Při diskLrsi některých ernpirických zjištění (stejně jako v popiscích obrázků a
tabulek) není zcela srozumitelné, co je sledováno' resp. zda a jak byly hodnoty
re|ativizovány..,Pr'íkiadetn můŽe bý název obr. 6: ,,Podíl uzavřených smluv 
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připojištění t'CR.., clále pak např. rozpor mezí názvem a označenim uvnitř tab. 6 nebo
nejasné tvrzení o ,,stliŽování regionální variability v počtu podílu sjednaných smluv.. na
str.65.

Pro hoclnocení vývoje diftrze penzijního připojištění by bylo možná názornější
doplnit práci o nrapl<y rrkazrrjící změny mezi jednotliqi'mi časovými horizonty.
Zuvedenýclr kar1ogranlťr celkových uzavřených smluv, které mají navíc ruzně vymezené
kategorie' je povalra změrl obtížněji čitelná.

U korelačIlích koeficientů v tabulkách 8 a 9 postrádám hladiny významnosti.
Zak|ádat výsledrrá trlrzení pouze na daných hodnotách korelačních koeficientů je
nesprávné. Např. nir s. 74 autor staví některé své závěry na údajně nízké hodnotě



korelaěnílro koeficientu (0,359) mezi pruměmou mzdou a výší sjednaného příspěvku
v okresech. Naopal< významný rozdil shledává při sledování dílčích souboru
metropolitních (ťrdajně vysoká korelace: 0,595) a nemetropolitních (údajně korelace
nizká:0,219)jedrrotek. Ve skutečnosti by podle mne měly byt závěry,pis. á|uen é -bezdalšího ověi.errí př.edpokládám, Že prvně a posledně 
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koeficientů, l<teré jsou vypočitány v prvním případě ze všech a v druhém případě
z nemetropolitrrích jednotek (tj. v obou případech je relativně vysoké n)' poukizují
naopak na významrrější r,ztalr neŽ nejvyšší dosaŽený korelační koeÍicient, r.jé;i v1ipočět
za|oženpollze na rnetropolitních jednotkách (n je zde zŤejměpouze l l).

Schenlatický se nli zdábý komentář k obr. 12 na s. Ž. Autor zmiňuje dominanci
Prahy z lrlediska výše sjedrraného měsíčního příspěvku, kdyŽ důvody spatřuje zejménav
koncentraci zahraničních firern a vysoké úrovni mezd'' Nicméně pooóunc vysokou úroveň
sjednaného měsíčrríl.ro příspěvku nacházime i v řadě dalších okiesů, jako např. Znojmo,
Třebíč, Příbranl, I(latovy, Cheb a další _ k těmto skutečnostem se však iiž v uvedené
části textu rrer,yj adřtrje

Posleclní kritickou poznámku věnuji formální stránce práce. K ní bych neměl
váŽnější výhracÍy z Irleciiska gramatiky' stylistické stránky a grafického podáni. Poměmě
významný nedostatel< r,šal< vidím ve značně neúplném seznamu literatury. Část zprací,
které jsou v textu citovátly, do něj není zahmuta.

Na závěr ještě jedrrou oceňuji autorovu orientaci v problematice, kterou vyuŽil i
v řadě komentář.ťr provedených hodnocení včetně diskuse prognóz budoucího v1iruoje.
ocenit |ze i zisl<áttí atlalyzovaných dat umoŽňujici zpracování tohoto tématu. Z hlediska
úrovně ,,řenteslného.. provedení samotných (nepříliš sloŽitých) ana|ýz však práci
považuji spíše za siabŠí průměr. V úvodu stanovený cíl se nicméně poáařilo naplnit a
práci doporrrčrrji l< oblrLi;obě.
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