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Posudek školitele 

Disertační práce Mgr. Pavly Jindrové 
Agregační a des agregační princip v ekonomicko-matematických modelech 

Předkládaná dizertační práce se zabývá agregacnln1 a desagregačnÍ1u principem 
v ekonOluicko-n1aten1atických luodelech. Uvedená probleluatika souvisí s Input-Output 
analýzou, která práci kromě klasického přístupu prezentována také v zobecněném tvaru. 

Cílem práce je analýza vybraných ekonoluicko-luatematických modelú využívajících principu 
agregace a dezagregace, a následná diskuse a ověření, zda využívání agregačního a 
dezagregačního principu v kombinaci se strukturními a ekonometrickými modely je vhodné 
pro regionální n1odelování." 

Práce je rozdělena do dvou částí. 

První část zahrnující kapitoly Region, Regionální politika a Význam n10delů v regionální 
politice. V této části jsou uvedeny základní pojmy související s regiony a s regionální 
politikou. Dále' je uveden přehled vybraných ekonon1icko-maten1atických modelú 
využívajících principu agregace a desagregace. Pozornost je věnována lineárnín1u 
strukturnÍ1uu modelu a n1etodálu jeho řešení, optin1alizačnín1 luodelún1 s více úrovněmi a 
jejich řešení shlukové analýze, ekonometrickým modellIm a dynamizaci luodelú. 

Druhá část je částí aplikační. Nejprve popsán princip agregace a dezagregace a vhodnost 
jeho použití na národohospodářské úrovni spolu s možností použití v regionální ekonomice. 
Dále byl princip agregace prezentován pro zpracování dat o n1igraci obyvatelstva. 
V následující části byl na reáln5rch datech ověřován vývoj součtú nákladových koeficientú pro 
jednotlivá odvětví národního hospodářství. V této části byl také uveden příklad, vycházející 
z předpokladu konstantnosti prošetřovaných koeficientú, pro reálná data na regionální úrovni. 

Další analýza předkládá využití ortogonální regrese na ověření závislosti agregované konečné 
poptávky a agregované celkové produkce národního hospodářství ve sledovaném období. 
Pomocí této analýzy byl ověřen a potvrzen proporcionální vztah mezi těmito veličinanlÍ 
v čase na reálných datech pro národní hospodářství ČR z let 1995 2008. 

V předposlední bylo prezentováno využití zobecněného lnput-Output 1110delu pro kraje a 
odvětví České republiky. 
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Poslední analýza obsahuje vyhodnocení podobnosti či nepodobnosti regionů České republiky 
na úrovni NUTS III a NUTS II pon1oCÍ shlukové analýzy. 

Předložená práce pokrývá danou problelnatiku a splňuje vyičené cHe. Je psána na vysoké 
odborné úrovni, koncentrovaně a přehledně. 

Mgr. Pavla Jindrová během doktorského studia prokázala vysokou míru samostatnosti a píle. 
Prokázala, že je schopná samostatné vědecké práce, že lná dostatečný přehled a že zvládla 
uvažovanou problematiku na současné úrovni poznání. 

Proto mohu práci ,--

Agregační a desagregační princip v ekonOlnicko-matematických lTIodelech 

doporučit k obhajobě a po jejínl úspěšném obhájení udělení titulu PhD Mgr. Pavle Jindrové. 
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