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Předkládaná práce se zabývá analýzou efektivnosti regionální politiky EU. Volí k tomu 
ne zcela tradiční přístup pomocí tzv. Nové ekonomické geografie (NEG), což umožňuje 
zajímavý pohled na často zpracovávanou tematiku. Na druhou stranu se autorovi nepodařilo 
přesvědčivě propojit principy NEG s realitou evropských regionálních fondů a jeho závěry 
zůstávají poměrně nepřesvědčivé. Navrhuji proto diplomovou práci ohodnotit stupněm velmi 
dobře

Po velmi zdařilém „motivačním“ úvodu zabírá druhá, metodologická kapitola pouhou 
polovinu stránky... Třetí kapitola se věnuje teoretickým východiskům regionální politiky, 
především pak NEG (strany 10 až 18).

Čtvrtá část se věnuje empirii, což je v podstatě popis regionálních politik EU. 
Nejzajímavější je část 4.4 zkoumající konvergenci, resp. divergenci regionů EU a část 4.5 
přinášející příklady koncentrace ekonomické aktivity okolo silného jádra (jeden ze základních 
stavebních kamenů teorie NEG). Část 4.6 se snaží ukázat na problematické aspekty regionální 
politiky EU (morální hazard příjemců, byrokracie, korupční pokušení). Podle mého názoru je 
přínosem, že diplomová práce se dokáže odpoutat od oficiální literatury opěvující výhody 
regionální politiky EU a poukázat na její slabiny. Na druhou stranu, autor extenzivně čerpá ze 
studie Transparency International, aniž by k ní mnoho přidal. A většina výtek vůči regionálním 
fondům EU by byla beze změny použitelná na jakýkoliv vládní program a je tedy otázkou, zda 
lze slabiny připisovat regionální politice, či spíše existenci vládnich výdajů per se.

Pátá kapitola slibuje analýzu, nicméně přináší hlavně diskusi dilematu, zda má 
regionální politika usilovat o vyšší efektivitu celku (Evropská unie), či o snižování nerovností 
v rámci celku. Jelikož jde fundamentálně o normativní otázku, není divu, že politika EU není 
v tomto směru konzistentní, jak autor zdůrazňuje na s. 58.

Závěr přináší zajímavou hypotézu dalšího vývoje EU, který by vedl k větším rozdílům 
mezi regiony EU (a menším rozdílům mezi členskými státy EU). Podle mého názoru je dobře, 
že autor v závěru sděluje svůj názor. Je ovšem otázka, jak by byla možná konvergence stá/w 
tak malých, jako většina nových členských zemí EU (Lotyško, Estonsko, Malta, Kypr...) při 
divergenci regionů. Celkově jsem přesvědčen, že práce splňuje podmínky na obhajobu a 
navrhuji její ohodnocení práce stupněm velmi dobře. ___


