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Posudek bakalářské práce

Zuzana
Srovnání socioekonomického vývoj e

1980 _ 2004z hledání příčin změn

Lukešová
Pacifické a Jihoatlantské SEA v letech
jejich postavení v ekonomice USA

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou socioekonomického vývoje Pacifické a
Jihoatlantské SEA na konci 20. století a zaměŤuje se především na hledání změn jejich
postavení v ekonomice USA. Práce obsahuje celkem 76 stran textu (věetně několika tabulek a
mapek), příloh (tabulkových a mapek), seznamu použitých z|catek a Seznamu |iteratury zníž
studentka čerpala.

Text práce je vhodně rozdělen do dvou hlavních kapitol, kdy každá kapitola se zabývá urěitou
problematikou, která souvisí s tématem socioekonomického vývoje Pacifické a Jihoatlantské
oblasti nebo obecně USA, ať už teoreticky nebo analýicky. Týo hlavní kapitoly jsou navíc
rozděleny do několika podkapitol mapujících podrobněji jednotlivé teoretické a analytické
části tématu.

Úvodní poměrně málo obsáhlá část práce je zaměřena na hlavní cíle práce a výzkumné
otázky, charakteristiku datové záklaďny a přehled hlavní literatury, znižby|o v práci čerpáno.
V této jediné teoretické části práce mi schází více podrobné vysvětlení metodického zázemi,
důvody proč byla vybrána metodika, kterou studentka pouŽila. Případně i jiné možnosti řešení
této problematiky (z literatury).

Druhá část práce, první analytická, se věnuje obecnému hodnocení socioekonomických
charakteristik a vývoje celé Unie. Kapitola je rozdělena na podkapitoly zaměŤené na
charakteristiku regionálního členění, obyvatelstva a hospodářství USA. V této kapitole jsou
zahrnuté i obecné podkapitoly zabývqící se historickým vývojem či současnými trendy
vývoje. Tyto obecné kapitoly bych asi více uvítala v úvodní části, která by měla bý nejen
teoretickou základnou oblasti studentčina výzkumu, ale měla by obsahovati i obecnou
charakteristiku oblasti, kterou si pro výzkum vybrala.

StěŽejní částí práce je třetí analytická kapitola věnující Se srovnání populačního a
hospodářského vývoje Pacifické a Jihoatlantské oblasti. V té se studentka věnuje jednak
hodnocení situace mezi lety 1980 až 2004, ale i hledání příčin výměny postavení těchto
oblastí, kdy na konci sledovaného období oblast Jihoatlantská předčila oblast Pacifickou, a to
především z hlediska hospodářského vývoje. Tímto tématem navázala na moji diplomovou
práci a potvrdila domněnku, že na přelomu 21. století jiŽ nedochazi kpřesunu hlavních
ekonomických aktivit z oblasti Euroatlantské do oblasti Pacifické. Je samozřejmé, že
bakalářská práce nedokáže postihnout všechny aspekty tohoto vývoje, ale domnívám se, Že

studentka se tohoto úkolu zhostila velice dobře a objasnila hlavní možné příčiny tohoto
vývoje. Rovněž si připravila i dobrý oďrazový můstek pro další výzkum, který by mohla
zúroěit v diplomové práci,

Y závěrupráce jsou velmi aotr. shrnuty poznatky,k nimŽ studentka v průběhu práce dospěla,
potvrzeny hypo!ézy práce doplněné stručným výkladem a odkazem na kapitoly' které danou
problematiku řešily a byly zoďpovězeny i otazky, které si studentka v úvodní části práce
položila.



K práci mám ještě několik obecných poznámek:

1. v teoretické části mi chybí vysvětlení některých pojmů, např. HSP, HDP a jak se týo od
sebe liší;

2, především v úvodní části autorkapoužíva|a velmi sloŽitá souvětí s několika vsuvkami, coŽ
velmi zhoršilo čtivost práce ačkoliv jinak je téma i jeho zpracováni velmi kvalitní a
zajímavé;

3. ne zcela souhlasím s tvrzením, že kniha Toma McKnighta je ,'klasickou učebnicí.., naopak
se domnívám, že kniha je spíše vědeckou praci než-li učebnicí, i proto že autor
nevymezuje oblasti administrativně, ale dle skutečných charakteristik' ať již fyzicko-
geografických nebo socioekonomických;

4, u Mapky č. 1 na straně 11 by bylo vhodnější pojmenování státních ekonomických oblastí
v češtině, neboť v práci je autorka zmiňuje pouze v českém jazyce a pro neznalé to může
snížit názornost této mapky;

5. v Mapce č,.2 na straně 1 1 má studentka špatně pojmenovaných několik států _ Utah místo
Washington, v poznámce č,, 7 není na mapě Zápaóní Virgínie, nýbtž Maryland a státem

s popiskem č. 8, který v poznámce pojmenován vůbec není je právě Západní Virgínie.
lrložná by bylo vhodnější, kdyby studentka mapku s administrativním členěním převza|a

z jiných zdrojů než ji sama tvořila a dopustila se těchto zbyteěných chyb;
6' na straně 31, kde je charakterizován stát Aljaška, autorkapíše, že,,téměř 16 % populace

tvoří původní indiánské obyvatelstvo.._ nedomnívám se, že by na Aljašce žilo indiánské
obyvatelstvo' spíše se jedná o potomky původních Inuitů a Aleuťanů;

7 ' na straně 38 a 40 se autorka v textu zřejmě uklepla a charakteristiku vztahuje k tabulce,
která má však odlišné číslo (v textu tabulka č. 18, ve skutečnosti tabulka č. 17, resp. č. 19

a správně sejedná o tabulku č. i8);
8. v tabulkách s hodnocením qfizoje (např. ě. 18 až 23, 25) by bylo lépe seřadit státy od

nejvýše dosažených hodnot po hodnoty nejnižší než podle abecedy, zhoršuje to
přehlednost tabulek;

9, v Seznamu zk'ratek chybí vysvětlení zhatky UCLA, kterou autorka v textu několikrát
použi1a;

10.vtextu je několikrát použit autor ',Veder.., 
ale VSeznamu literatury je uveden jako

,,Vedder";
11.vpráci je rovněž několik překlepů např. Geogria místo Georgia, nebo Že se ,jádrové

oblasti měst obecně ryklidňují.. a stylistických chyb;
I2,na několika místech, především pak vpodkapitolách 3.2.2. a 3.2.3. je pouŽito jiné

formátováni neŽ v předchozích kapitolách, kdy mezi někteými odstavci je navíc
vynechám i řádek, ačkoliv v ostatních kapitolách toto není;

13. jiné ťormátování je rovněž v nadpisu tabulky č. 10;

14. rovněž formátování v seznamu literatury není u všech autorů stejné (větší a menší mezeÍy

mezi autory nebo v jedné citaci literatury).

Téma bylo v rámci bakalářské práce dobře zvolené, ať již svojí obtíŽností, geografickým
zaměřením, ale i moŽností navžzáni a hlubšího řešení tématu v magisterské práci.



Autorka prokána|a velmi dobrou schopnost výběru tý1atu, jeho zptacovéní, ptáces literaturou i statistickými daty' a proto doporučuji práci k obhaiobě.

Navrhuji hodnocení |-2 , pŤi výborné prezentaci a obhajobě nemám námitek proti hodnocení

ť

V Mostě 14. září2006 Mgr. Zuzana B ařtipránová


