
Posudek oponenta na bakalářskou práci Víta Vrbického: „Srovnání vývoje regionálních rozdílů v zemích 

EU v období ekonomické krize“ 

Kvantitativní parametry: 51 stran celkem, přičemž samotný text končí na str. 44 a zbytek připadá na 

seznam literatury a přílohy. 

Vít Vrbický si pro svou bakalářskou práci vybral tradiční téma sledování regionálních rozdílů. Zaměřil se 

při tom na hodnocení a vzájemné srovnání charakteru a vývoje regionálních rozdílů v evropských zemích 

(27 zemí EU) v době ekonomické krize a klasifikaci zemí na tomto základě. Výběr zaměření považuji za 

vhodný. Právě studium dopadů nedávné ekonomické krize dělá toto, jinak „skrz na skrz“ probádané 

téma, zajímavým.   

Práce je strukturovaná obvyklým způsobem na úvod a závěr a vlastní tělo práce skládající se z teoretické, 

metodické a empirické části. Z hlediska prostoru, který byl jednotlivým částem věnován, je práce 

vyvážená a délkou úměrná danému typu akademické kvalifikační práce. Pravopisné chyby a překlepy lze 

najít, nicméně nejde o nic extrémně častého a bakalářská práce má v tomto ohledu obvyklou úroveň. 

Četnější jsou formulační neobratnosti. Autor si měl dát větší práci s opakovaným pročtením toho, co 

napsal a text více uhladit. 

V teoretické části bych preferoval přímější zacílení. Je zde řada zkratkovitých informací, které byly 

„odcitovány“ z několika zdrojů (zejm. Teorie regionálního rozvoje Blažka a Uhlíře), ale dále nejsou 

rozvedeny a vztaženy k této bakalářské práci a jejím cílům (viz např. druhý a třetí odstavec textu na str. 

4). Prvá kapitola v teoretické části (kapitola 1.1) působí celkově jako nucený „přílepek“. Reference na 

práce Sala-i-Martin (2008), Barro, Sala-i-Martin (1996) se objevují v textu (což vyvolává dojem, že autor 

s těmito studiemi zahraničních autorů pracoval), ale nejsou uvedeny v seznamu literatury. To platí i o 

Kondratiev (1922), Hamberg (1951), Kuznets (1940), Kydland a Prescott (1990) a možná i dalších. 

Domnívám se, že autor tyto reference přebíral ze sekundárních zdrojů. I toto je ovšem třeba náležitě 

citovat.  

Hyperbole v prvém odstavci kapitoly 1.2 o evropské špičkovosti řady českých autorů věnujících se 

danému tématu se mi (bohužel) nechce věřit. Ve třetí kapitole téže části je dvakrát zmíněn termín 

„regionální geografie“ v kontextu, který mi nedává smysl. Mohl by autor jeho uvedení v daných 

souvislostech vysvětlit? V ohledu k diskusi literatury (1.2) lze ocenit to, že dohledal řadu recentních studií 

k danému tématu. Nicméně i v této části postrádám jejich diskusi. Jde opět spíše jen o seznam prací se 

stručným nadhozením zaměření jednotlivých studií. Naštěstí je toto obsaženo v kapitole 1.5, kterou lze 

považovat za diskusi literatury, na níž jsou založeny konkrétní výzkumné hypotézy formulované v části 

1.6 a dále analyzované v empirické části.  

Právě od kapitoly 1.5 dále začíná být oponovaná bakalářská práce zajímavá a také její úroveň se ve 

srovnání s předchozími kapitolami zvedá o řád výše.  

V pasážích věnovaných diskusi východisek a formulaci hypotéz by myslím bylo více vhodné rozlišovat 

mezi očekáváními vztahovanými k různým hodnoceným jevům – typicky ekonomická úroveň (HDP na 

obyvatele) versus míra nezaměstnanosti, jak jsou též sledovány v empirické části BP. Je možno 



předpokládat, že dopady ekonomické recese na tyto jevy mohou být z hlediska tvrzení o agregátních 

tendencích regionálního vývoje (ve smyslu konvergenci a divergence regionů) odlišné. 

Pro empirickou analýzu jsou využity vhodné kvantitativní metody. Hodnocení je poměrně široké a v 

použití vybraných metod jsem nezjistil žádná výrazná pochybení. Zajímavé je zjišťování shody mezi 

výsledky dosaženými pro zmíněné dva sledované jevy a různé sledované měřítkové úrovně (kap. 4.4), byť 

by místo výpočtů korelačních koeficientů bylo v případě takto malých srovnávaných souborů patrně 

vhodnější užití nějakého grafického srovnání. Některé z těchto výsledků jsou prezentovány nejasně (viz 

tabulka 4 a její název, ale i související text). Výsledky zde odpovídají poznámce uvedené výše – tzn., že 

vývoj variability v míře nezaměstnanosti a míře ekonomické úrovně regionů se v období ekonomické 

recese může značně lišit.   

Závěrečná shluková analýza, prostřednictvím níž se autor snaží klasifikovat sledované země z hlediska 

podobností ve vývoji regionální variability, je zajímavým pokusem. Napadly autora v tomto ohledu nějaká 

faktická zdůvodnění alespoň některých z identifikovaných podobností mezi zeměmi?  

Před několika lety jsem měl možnost konzultovat první výstupy snah autora o zpracování bakalářské 

práce týkající se hodnocení regionálních rozdílů. I přes řadu výše uvedených výhrad zde proto musím 

ocenit pokrok, který od té doby ve spolupráci se svým vedoucím udělal. Týká se to zejména empirických 

částí předložené bakalářské práce a jejich uchopení. Přes kritiku směřovanou především k úvodnímu 

teoretickému zarámování, splňuje podle mne bakalářská práce Víta Vrbického požadovaná kritéria a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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