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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Cílem DP je zhodnocení kvality života ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností 

(ORP). Autorka však po provedení rešerší dostupných zdrojů a vhodných indikátorů, pomocí 

kterých lze kvalitu života hodnotit, přistoupila navíc k hodnocení kvality života v okresech 

ČR (jako stále existující územně statistické jednotky, která je však větší než správní 

obvod ORP). Na úrovni okresů je sledována širší škála indikátorů, které lze pro objektivní 

hodnocení kvality života využít. Autorka použila 32 indikátorů z oblasti ekonomické, sociální 

a environmentální (kapitola 4.2). Vzhledem k vysokému počtu ORP (celkem 205) autorka 

analýzu kvality života provedla pouze pro správní obvody ORP z NUTS-2 Severovýchod 

(celkem 40 ORP) a to pomocí 20-ti indikátorů (opět ze tří sledovaných oblastí). 

Autorka provedla hodnocení kvality života metodou hierarchického shlukování (v programu 

STATISTICA), a použila vždy tři rozdílné metody shlukování pro zmíněné dílčí oblasti 

kvality života. Na základě komparace a vyhodnocení získaných výsledků zvolila poté 

nejvhodnější metodu shlukování (Wardova metoda) k hodnocení kvality života pro celou sadu 

indikátorů (a to jak pro okresy, tak pro ORP). Všechny podklady, výpočty a výsledky jsou 

obsaženy v přílohách DP, které čítají 55 stran a svědčí o značném penzu odvedené práce, což 

hodnotím velmi pozitivně. DP byla náročná i na zpracování obsáhlé vstupní datové sady 

indikátorů za všechny okresy ČR a za vzorek ORP. Rovněž lze vyzdvihnout skutečnost, že 

autorka ač studentka st. programu Hospodářská politika a správa, pracovala v DP s využitím 

náročnějšího statistického aparátu.  

Po formální stránce DP splňuje náležitosti na ni kladené. Je standardně členěna na teoretickou 

a praktickou část. Jak již bylo uvedeno, DP obsahuje mnoho příloh, které však přispívají 

k přehlednosti práce a prezentují detailní výsledky statistického vyhodnocení (sady 

indikátorů, dendrogramy, matice vzdáleností, vytvořené shluky okresů a ORP).  

1. Vaše analýza ukázala, že v rámci hodnocení kvality života v okresech pomocí všech 

indikátorů, okres Pardubice byl zařazen do shluku společně s okresy Frýdek-Místek, 

Louny, Mělník, Chomutov, Ostrava-město. Při propočítání pořadí shluků vyšel tento 

shluk jako nejhorší z celkového počtu 5-ti shluků (str. 64). Můžete vysvětlit, proč je podle 

Vás kvalita života v okrese Pardubice srovnatelná s výše uvedenými okresy a navíc 

z hlediska pořadí shluků se jedná o nejhorší kvalitu života v ČR? Která z oblastí 

indikátorů ji ovlivňuje nejvíce v negativním slova smyslu? 

2. Podobně u analýzy SO ORP byly do jednoho shluku zařazeny ORP Hradec Králové, 

Jablonec nad Nisou, Liberec a Pardubice (str. 66). Dle pořadí shluků, se jedná o 4. místo 

ze šesti vytvořených shluků. Můžete vysvětlit, proč?  

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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