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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Prostorová diferenciace a její příčiny v míře vzniku nových firem v Česku 

Autor práce: Bc. Martina Formánková  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce si klade za cíl zanalyzovat prostorové determinanty vstupu nových firem na český trh v letech 

2010-2016. Navazuje tak na poměrně rozsáhlou světovou literaturu s dlouhou tradicí – záměr ověřit 

výsledky zahraničních studií na českých datech a na specifickém období po hospodářské krizi je 

rozhodně dobře zvolený. Autorka se zaměřuje na dva cíle: zaprvé zjistit, zda v míře vzniku nových 

firem v Česku existuje prostorová diferenciace a zda se mění v čase. Na posouzení vývoje v čase je 

ale zvolené období přece jen spíš krátké. Nabízelo by se srovnání studií „před krizí“ s novou situací 

„po krizi“, toho ovšem autorka využívá jen k vysvětlení zvoleného období, nikoli později 

k interpretaci výsledků. Druhým cílem je prověřit 4 hypotézy týkající se vztahu míry vzniku firem 

s charakteristikami jednotlivých regionů. Hypotézy vychází z rešerše literatury, přesto by si zasloužily 

důkladnější opodstatnění, proč se práce z nabízených faktorů zaměřuje právě na tyto čtyři (a jiné, 

které z rešerše vycházely jako významné, jsou opomenuty). 

 

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

V práci je citováno velké množství literatury, která je v kapitole 2 přehledně utříděná. Oceňuji zejm. 

Tabulku 1 na s. 16-20 s přehledem faktorů ovlivňujících míru vzniku firem dle různých studií. Přes 

tuto důkladnost nicméně práce s literaturou trpí dílčími nedostatky. Ve velkém množství citované 

literatury je mnoho informací přebito jinými, místo aby byly zařazeny do vlastní studie – např. na 

s. 11 jsou identifikovány 3 hlavní faktory vzniku nových firem dle Reynold a kol. (1994) , ovšem mezi 

hypotézy je bez hlubšího vysvětlení vybrán jen jeden z nich. 

Většina citované literatury je přibližně z let 1994-2007, tedy nejnovější články jsou již deset let staré. 

Aktuální výzkumy z posledních let téměř úplně chybí. 

Další daní za velké množství citované literatury je to, že není vždy úplně dobře zřejmé, co a proč je 

dokládáno zrovna tím kterým vybraným článkem (např. na s. 25 článkem od Slavíkové a kol., 2010, 

zabývajícím se alternativami k neoklasické environmentální ekonomii).  

V neposlední řadě mnoho citací postrádá položku v referencích (namátkou na s. 26 jsou citovány 

hned 4 články bez příslušné položky v referencích). 

 

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

Studie využívá dat o firmách z databáze RES, rozčleněných dle obcí s rozšířenou působností, a metod 

lineární a geograficky vážené regrese. Zvolená data i metody odpovídají cílům práce. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Lineární regrese, jejíž výsledky jsou v Tabulce 12 na s. 55, představuje poměrně významnou část 

analýzy, na základě které jsou dvě ze čtyř hypotéz prohlášeny za nepodložené. Vzhledem k tomu, 

jakou má tato jednoduchá regrese pozici, by si zasloužila výrazně více pozornosti. Především zcela 

chybí jakékoli kontrolní proměnné. Usuzovat cokoli o vlivu zvolených tří proměnných na 

vysvětlovanou proměnnou z tohoto jednoho výsledku, zvlášť když je koeficient determinace tak 

nízký (0,12 v případě ekologického přístupu), se zdá poněkud troufalé. Dle Obrázku 5 se navíc zdá, že 

míra vzdělanosti je značně korelovaná s mírou urbanizovanosti. Má-li výsledek opravdu promluvit ve 

prospěch vzdělanosti jako takové, je nutné zahrnout přinejmenším tento vliv. Při interpretaci 

výsledků navíc autorka opomíjí, že velikost stávajících firem je dle jednoho přístupu signifikantní na 

5%, míra nezaměstnanosti na 10% hladině významnosti, oboje s překvapivým směrem efektu. 

Vyzkoušení více specifikací by mohlo vnést do těchto vazeb více světla. 

U výsledků prostorové autokorelace je občas chybně interpretován směr: např. v případě 

Karlovarska v Tabulce 7 (s. 43) se jedná o pozitivní autokorelaci (nízký-nízký), nikoli negativní. 

Přes tyto výhrady oceňuji důslednou interpretaci všech výsledků, zejména pak sektorově 

specifických výsledků a výstupů GWR. Interpretace GWR je nicméně zřetelně nesnadná: např. časté 

gradienty (typicky okolo Prahy klidně až k Podkrkonoší) vyplývají do značné míry z konstrukce GWR, 

výsledné koeficienty nejsou samotné míry vzniku nových firem, ale efekty vzdělanosti 

(urbanizovanosti) regionu a okolí v relaci vždy ke specifické míře vzniku firem pro daný region, 

překvapivé výsledky jsou navíc často spojeny téměř s nulovými koeficienty determinace apod. Tím 

vším se autorka, zdá se mi, nechává trochu mást.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Výsledky pro jednotlivé hypotézy jsou shrnuty přehledně, v závěru jsou pak srovnány s jinými 

studiemi. Žádný výrazný závěr, či „objev“, který by bylo možno diskutovat v širším kontextu, ovšem 

práce spíš nenabízí. 

 

2. 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.) 

Práce bohužel trpí velkým množstvím překlepů a syntaktických chyb, jinak je psaná pěkně. 

 

3. Souhrn 

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

Jakkoli posudek může vyznívat hodně kriticky, celkový dojem z práce je spíš kladný. Téma je vhodně 
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zvolené a dobře uchopené, práce přehledná, zasazení do odborné literatury (přes dílčí výhrady) 

prokazuje dobrý přehled o oboru a je poctivě zpracované. Samotná analytická část pak bohužel 

působí poněkud nedotaženě, přestože je v ní několik zajímavých interpretačních postřehů. Dojem 

nedotaženosti posiluje i značné množství zbytečných překlepů a chyb. Autorka nicméně prokazuje 

schopnost zorientovat se v tématu i zvolit vhodné metody výzkumu. Současná podoba práce budí 

dojem, že kdyby na ni zbylo v závěrečné fázi o pár týdnů víc času, mohla by přinést zajímavé a 

robustní závěry. Její přínos by tak byl hnedka zřejmější. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jak lze interpretovat výsledky v Tabulce 13 (na s. 57) s ohledem na rozdílnost dvou standardizačních 

přístupů? (Zejména rozdíly pro primér a terciér.) 

Je možné, že pod mírou vzdělanosti se v regresních modelech kryjí jiné „skutečné“ faktory? Jaké by 

bylo možné ještě zařadit do analýzy? 

 

Datum:    5. září 2017  

Autor posudku:    Mgr. Aleš Bělohradský, MSc.  
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