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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Ekonomické nerovnosti v EU: Toky kapitálu mezi jádrem a periferií   

Autor práce: Peter Deďo   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle práce a výzkumné otázky jsou stanoveny jasně a srozumitelně. 

 

Práce s literaturou 

Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, je práce s literaturou na výborné úrovni. Autor znale 

využívá klasickou literaturu (např. Wallerstein 1976), dále značné množství cizojazyčných 

(anglických) zdrojů i z velmi dobrých periodik (např. Piketty, Saez 2014; Storper 2018). Úroveň 

teoretického zarámování práce v kapitole 2 je na poměry bakalářských prací propracovaná. 

V podkapitole 2.3 se objevuje větší množství přímých citací, které ale na celkovou shodu textu 

nemají výraznější vliv.  

 

Metodika práce 

Popsaná a použitá metodika v předkládané práci je konstruována logicky, je podložená relevantní 

literaturou.  

 

Analytická část práce 

Analytickou část považuji za výstižnou a ucelenou. Je logicky koncipována a je doplněna o kvalitní 

grafický doprovod. 

 

Závěry práce 

Autor bakalářské práce v závěrech vhodně shrnuje obsah textu, zejména pak odborným jazykem 

odpovídá na výzkumné otázky. 

 

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 

V textu místy vypadává písmeno, čárka apod. Kromě těchto drobností nemám k formální úpravě 
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práce výhrad. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Už na první pohled je celkem zřejmé, že autor si dal na této práci záležet. Za kvalitní ji považuji 

z hlediska formy i obsahu, zejména s přihlédnutím k tomu, že jde o bakalářskou práci. Autor v textu 

působí přesvědčivě (v dobrém smyslu).  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1) Ačkoli autor práce erudovaně diskutuje i metodická východiska, nepříliš se vyjadřuje 

k záporům použitých přístupů. Jaká jsou jejich případná omezení, slabiny? 

2) Z textu je mírně patrné, že autor je skeptický k efektivitě kohezních fondů. Napadá jej nějaké 

řešení, které by efektivitu vynakládaných prostředků zvýšilo? 

 

Datum:  

Autor posudku: Mgr. Martin Kebza  
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