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oponents\ý posudek bakalářské ptáce Jiřího Hnbátka
České zeměděIstuípo Vstupu do EI]: tegionáIní aspekty HRDP

Autotem pÍeďožená bakaláÍská práce řeší otázka, zda jsou dotace zHorizontá|nlho plánu tozvoje

venkova (HRDP) v Íoce 200ó skutečně nasmětovány do zemědělsky ptoblémových regionů' Tuto

tématiku 
^vtoÍ 

zpr^coval na celkem 50 stranách textu a 4 stanách příloh (fotmální poznámka: přílohy

by si zasloužily samostatné číslování stran). Zvolené téma považujt za otÍgtná1nt a akuá|ní.

Hned v úvodu ptáce se autoÍ musel qpořádat s otázkou vymezení zemědělsky ptobiémowých oblasú.

Na tomto místě je nutné ocenit a r,ryzdvihnout autoÍovu inovaci, kdy si sám navrhl vlastní ukazatel, ve

ktetém kombinuie jak ýzícko_geogtafické tak socio-ekonomické chataktedstiky' Neď mi ovšem zcela

jasné, proč je rnezi socio-ekonomické charaktetistilry zahtnuto migační saldo či mtta nezaměstnanosti.

Nevidím zde zce|a přímou sotlvztažnost kzemědělství, a ptoto bych prosil aultoÍa o vysvětlenou, ptoč

nepracuje např. poklesem zaměstnanosti v zemědělství? Autor dále pracuje na úrovni oktesů, kde

pomocí staustických metod akorelaci zkoumá závislost mezi nasmět.ováním dotací a jejich objektivní

poďebou v daném okrese. V tomto bodě musím avtot^ pochválit za \,Tsoce kvalitní kattogtamy a za

použité kotelace, kdy obojí přesahuje svojí utovní průměr, se kteým se střetáváme v BP. Výsledková

část přeďožené práce je přehledná a sým způsobem ptopojená s ďskuzí' což jí ovšem neubítá na

kvalitě, ale právě naopak. Autor zde, mimo jiné, dospěl k závěru (na str. 34), že dotace v támci LFA
(Less Favoured Areas) zlepšily příjmovou situaci zemědělců. o jaká data se autot opífá, z čeho vycházi?

Navzdory tomu, že se v práci r,ryskytují občasné překlepy (zalesňovánl luk v hotké oblasu, str. 38), je

tieba zdůtaztit, že se jedná o rukopis na první pohled q/PÍacovaný velmi svědomitě' Jsem přesvědčen'

že tato práce svojí kvalitou lrybočuie z obvykiého průměru, a věřím, že zutor zvolenou tématiku

rozpt'acuje i v práci ďplomové. Je mi ctí tuto práci doporučit k obhajobě.
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