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„Vzdělání jako faktor konkurenceschopnosti“

Habilitantka se ve své práci zaměřila na výzkum problematiky vzdělanosti jako
faktoru konkurenceschopnosti regionů v ČR. Práce se soustředí na dosažení dvou
cílů:
1) Analýza vývoje vzdělanosti v České republice a definování změn, ke
kterým došlo v období mezi dvěma sčítáními lidu, tj. mezi roky 2001 a
2011
2) Stanovení metodiky posuzování vývoje vzdělanosti a rozvoje lidského
faktoru s ohledem na vzdělání v regionech ČR.
Práce je poměrně obsáhlá, 203 stran textu je rozčleněno do osmi kapitol. Text je
vhodně doplňován grafy (celkem 119) a tabulkami (celkem 44). První tři kapitoly
jsou věnovány cílům, metodice práce a metodickým východiskům. Zde spatřuji
určitou nevyváženost – zatímco vlastní metodice, která se týká užitých metod a
návrhu konstrukce indexů vzdělanosti a užití vícerozměrných metod k tvorbě
ukazatele umožňujícího posoudit diferenciaci v regionech je věnována menší část
textu, literární přehled je pojat poměrně široce. Z bohatého seznamu použité
literatury je patrné, že autorka se této části věnovala s náležitou pozorností.

Vlastním analýzám jsou poté věnovány kapitoly 4 až 7. Autorka nejprve provádí
jednorozměrné analýzy týkající se vývoje a změn ve vzdělání populace České
republiky mezi roky 2001 a 2011. Zde se soustřeďuje na vývoj počtu škol, počtu
studentů, podílu studentů na jednotlivých typech vzdělávání. U vysokoškolského
vzdělání se potom zaměřuje na formy studia, studijní obory, věkovou a pohlavní
strukturu.
V další části je pak provedeno porovnání regionální a jsou zde měřeny disparity
v úrovni vzdělanosti mezi kraji ČR. Autorka nejprve vychází z průměrných
koeficientů růstu jednotlivých ukazatelů a pomocí regresní a korelační analýzy se
snaží odhalit případnou konvergenci nebo divergenci mezi kraji. V další kapitole
pak přechází k vícerozměrným modelům, s jejichž pomocí se snaží postihnout
nejen diference ve stupni vzdělanosti, ale i rozvojový potenciál krajů z daného
pohledu. Zde jsou velmi vhodně a kvalifikovaně užity vícerozměrné statistické
metody jako je analýza hlavních komponent a shluková analýza. Tuto část
považuji za velmi vydařenou. Za cenné považuji i to, že se autorka nesoustředila
pouze na kraje, ale zmíněné analýzy provedla i pro okresy.
V šesté kapitole se autorka zaměřila na analýzu vzájemných vztahů mezi
indikátory, které byly využity při stanovení stupně diferencovanosti krajů a
okresů.
Sedmá kapitola je věnována návrhu indexů vzdělanosti, které mohou sloužit jako
ukazatele vzdělanostního zastoupení v krajích či okresech.
V závěrečné kapitole pak autorka kriticky shrnuje zjištěné poznatky, hodnotí
postavení jednotlivých krajů či okresů z daného hlediska, diskutuje užití
vhodných indikátorů a metod užitých k analýzám.
Z formálního hlediska až na drobné překlepy lze práci hodnotit jako kvalitní.
Práce má jasnou strukturu, členění je logické, umožňuje dobrou orientaci, tabulky
a grafy vhodně prokládají text.

