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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Nerovnoměrný rozvoj světové ekonomiky   

Autor práce:  Bc. Boris Bílý 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíl je jednoznačně a správně formulován. Hypotézy jsou relevantní a teoreticky vyargumentovány 

(byť není zvykem formulovat dvě hypotézy s protikladným tvrzením – konvergence/divergence). 

Nicméně hypotéza předpokládající divergenci je podstatně více podložena teoretickou diskusí 

(světového systému, jádra a periferie). Předpoklad konvergence je diskutován pouze velmi stručně 

s odkazy na odbornou literaturu. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Kromě výše uvedené nerovnováhy mezi argumenty pro a proti konvergenci je teoretické ukotvení 

práce promyšlené, poměrně kvalitně napsané a relevantní.  Opírá se o nejvýznamnější práce  

a koncepty renomovaných západních autorů. Logičtější by však bylo, kdyby kapitola 3  

o ekonomickém rozvoji byla zařazena do úvodní části diskuse. Kapitola 2.3.1 o hospodářských 

cyklech není dostatečně propojena s ostatními částmi teoretické diskuse, ale je využita v kapitole 7, 

která diskutuje empirické výsledky. Nejslabší je kapitola 2.3.2, která je vnitřně nesourodá a obsahuje  

i metodologické pasáže.   

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Kapitola 4 „Metodologie“ je zkratkovitá a nepříliš jasná. Autor řadu důležitých pasáží o datech  

a metodách vymezování jádra a (semi)periferie uvádí teprve v následující sekci 5. Metodika 

hodnocení konvergence a divergence je uvedena až v sekci 6. Není jasné, proč nejsou všechny 

pasáže o datech a metodách v jedné ucelené kapitole. Samotné vymezení jádra a (semi)periferie je 

relevantní a teoreticky poměrně podložené. Chybí však přesná specifikace, jakým způsobem byla 

využita sektorová struktura hospodářství k určení pozice států ve světovém systému (kromě 

nastínění role specializace na zemědělství a těžbu). Autor neuvádí, zda sleduje podíly sektorů na 

zaměstnanosti či HDP. Jako velmi problematickou hodnotím analýzu konvergence/divergence na 

základě Giniho indexu HDI (indexu lidského rozvoje).  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je velmi hutná a popisná – skládá se ze série statistických analýz, které jsou 

doplněny komentáři. Zdařilá je diskuse výsledků v kapitole 7, kterou autor propojuje s teoretickou 

částí práce, kriticky hodnotí zjištěné hodnoty, uvádí výsledky testování hypotéz a pokouší se  
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o interpretaci zjištěných trendů.   

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr je přehledný a výstižný, ačkoli se z velké části překrývá s kapitolou 7. Autor uvádí možnosti pro 

další výzkum. 

 

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 (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Nejednotný styl citování v seznamu literatury (Hampl 2014, 2009 uveden kapitálkami). Nižší grafická 

úroveň (převzatých) obrázků.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Magisterská práce je stručná, poměrně čtivá a výstižná. Oceňuji volbu tématu i zajímavé empirické 

výsledky, které jsou použitelné jako podklad pro výuku ekonomické geografie. Práce je obsahově 

poměrně konzistentní, autor se snaží propojovat teoretickou diskusi, statistické výpočty  

a intepretaci zjištěných výsledků. Jako problematickou vidím metodiku hodnocení 

konvergence/divergence – doporučuji autorovi s komisí diskutovat konstrukci a intepretaci Giniho 

indexu HDI. Další slabinou je nepříliš logická struktura práce – metodické pasáže se nacházejí ve 

čtyřech různých kapitolách. Empirické výsledky jsou zajímavé a realistické, ačkoli mám pochybnost  

o využitelnosti již zmíněného Giniho indexu HDI. Cíl práce však byl naplněn a hypotézy (s některými 

výhradami) otestovány a diskutovány. V práci se objevily určité zkratkovité formulace vedoucí 

k nepřesnostem – např. většina surovin není charakteristická vysokou náročností na pracovní sílu, 

jak autor uvádí na s. 15.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Co jsou „kapitálově náročná odvětví s vyšší přidanou hodnotou typická pro jádro“? (s. 32) 

2. Jak přesně souvisí sektorová struktura hospodářství s postavením států ve světovém 

systému? Jakou roli hraje např. vysoký podíl zpracovatelského průmyslu či služeb na celkové 

zaměstnanosti? Jaké problémy má sektorová struktura jako ukazatel postavení států ve 

světovém systému? 
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