
oponentní posudek magisterské práce Věry Slánské: Regionální ana|ýza zaměstnanosti
v Cesku od 90. let se zaměřením na terciérní sektor

Práce má75 stran textu včetně 8 obrázků a 3 stran titulů v seznamu literatury. Autorka práci
rozčlenila do 8 kapito|, začíná obecnými přístupy, přes metodologii, až po empirickoučást
práce. Následuje shrnutí a diskuse závěrů. Zvolený postup je logický a přispíva k orientaci
v celé práci'

Jak vyplývá znázvu, hlavním tématem práce je regionálni ana|ýza zaměstnanosti v České
republice' Autorka si klade za cí| postihnout hlavní trendy ve změnách sektorové struktury
zaměstnanosti z hlediska postaveni a významu terciérního sektoru a to jak celkový vývoj' tal
regionální rczdi|y, Stanovené hypotézy jsou formulovány relativňě obecně (využívaji
relattvizujících ýraztl), nicméně jejich rozvinutí je činí ověřitelnými. V některých případech
by bylo přínosem více vysvětlit, na zák|adějaké úvahy autorka k dané hypotéze aostá (např.
pokles podílu zaměstnaných v terciéru v nemetropolitních regionech).

Teoretická část práce je přehledně zptacována. Autorka ptokéza|a schopnost práce
s odbornou literaturou. Tématický záběr citované literatury přesahuje rámec práce a přispívá
tak k zasazení studovaného problému do širších souvislostí. Je třeba ocenit pasáŽe, kde
autorka uvádí vlastní kritické hodnocení problémů vyplývajících z diskuse s literaturou. Dále
oponent oceňuje zaŤazení ,'klastrového.. přístupu Portera do diskuse týkající se odvětvové
struktury (regionální) ekonomiky. Škoda jen, Že tento přístup nebyl dálě rďektován alespoň
jako součást explanační bžne dosažených výsledků. Výkou oponenta k teoretické části je
-'',ty nepřesné použivání ekonomických pojmů (např. multiplikátor/resp. multiplikační
efekt), což ponechává ětenáři prostor pro vlastní výklad některýóh tezí. Neáostatkem je dle
názoru oponenta také značně zjednodušená a místy zveličená polarita.mezi klasicÉým a
keynesiánským přístupem v ekonomii.

V metodické části autorka rozebírá problémy s empirickýrrn uchopením sledované
problematiky a zdtttazíuje slabiny použivaných dat. V kontextu těchto mnohdy velmi
významných omezení definuje skupiny terciérních činností, kterými se dále zabývá. PŤes
veškerá uvedená omezeni lze sjejím postupem vzásadě souhlasit. Zpohledu oponenta
zilstává otázkou' proč autorka nepouŽívá kombinaci relativních a absolutních hodnot
zaměstnanosti v odvětvích ve sledovaných územních jednotkách. Tato kombinace je nanejvýš
žádouci vzhledem k paralelním protichůdným trendům (vznik nových pracovních míst
rozvojem nových aktivit a zánik pracovních míst v důsledku restruktura|izace a organizačních
z1ěn ji1Ých 

+!1vit) Tato kombinace dat by mimo jiné umoŽnila lépe hodnótit příčiny
zjištěných výsledků - např. Je pokles podílu zaměstnaných v terciéru,,.egion.l J]hozápad din
tzv. ,,druhou industria|izací,, způsobenou přílivem PZI do zpracovatelského průmyslu nebo
restruktura|izací terciéru provázenou ekonomickým zefektivňováním daných činností?

í''

Kapitola 4. porovnává vývoj zaměstnanosti vterciéru vzemích EU15 a Česku a diskutuje
řadu dalších témat souvisejících s postavením terciéru v ekonomice. D|e názoru oponenta je
zde poněkud nevhodně diskutována problematika veřejných služeb označených Za
,,neproduktivní činnosti, které je.nutno dotovat.. (str. 38). Lze však namitat, že takový pohled
je do určité míry tendenční' Např. zdravotnictví a školství je sice financováno z veřejných
zdroji, ale to je dáno pouze veřejnou volbou plynoucí z asymetrické distribuce těchto sluŽeb
v případě jejich poskýování trhem. Ponecháme-li je trhu, rozhodně se nebude jednat o
neproduktivní činnosti' které by nevývářely přidanou hodnotu. Dá1e se v této kapitole



vyskytuje několik nepřesností, popř' nevhodných formulací (např. zařazeni Irska v roce 2001
mezi státy s podprůměrnou úrovní HDP/ob v rámci EU15 - str. 42).

5, a 6. kapitola obsahují regionální analýzu vývoje terciéru v CR. Jedná se v zásadě o
j ednoduchou popisnou ana|ýzu bez použiti náročněj ších statistických metod . Dtraz j e kladen
na popis změn v lokalizaci terciéru a jeho dílčích skupin činností z hlediska zaměstnanosti.
Ačkoliv jsou zjištěny některé zajímavé výsledky, jejich explanace je za|ožena spíše na uvaze
a odhadech s přílišným odkazováním na roli vertikální geografické polohy. Některá tvrzení
jsou nepod|ožená a vyžadovala by ověření, popř. rozvedení. Souhlasit nelze s explanací
vysoké zaměstnanosti ve finančním sektoru v okresech Prostějov' Svitavy, Klatovy, Příbram,
u kterých autorka zdůvodňuje vysoké relativní hodnoty zaměstnanosti nízkými absolutními
hodnotami zaměstnanosti v ostatních sloŽkách progresivního terciéru. Týo absolutní hodnoty
nedokládá. D|e názoru oponenta spoěívá vysvětlení v lokalizaci jednodušších 

''back-ofÍice..činností (např. call-centra) vybraných finančních institucí do těchto regionů.

V závěru autorka diskutuje potvrzeni většiny hypotéz, Přes relativně zajimavý popis oponent
postrádá některá (širší) témata související s diskutovanými závěry. Jsou jimi např. rozdíIy
v míře externa|izace, která je významným zdrojem progresivního terciéru a kterou autorka
popisuje v teoretické části, mezi r,yspělými státy EU a ČR, souvislost předpokládané mnohem
nižší míry extetnalizace s pozicí ČR v rámci mezinárodní dělby práce apod.

Z formáIního hlediska je práce přehledná, autorka věnovala patřičnou pozornost technickému
zpracování. Až na několik překlepů' místy nejednotný způsob citace a některá neobratná
r,ryjádření oponent nenaruz7l na formální nedostatky.

Práci Věry Slánské hodnotím jako průměrnou, rozhodně doporučuji k obhájení.

Y Praze dne23. 5.2006
Mgr. Pavel Csank


