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Zuzany Lukešové

,,Srovnání socioekonomického uývoje Pacifické a Jihoatlantské SEA v letech
1980-2004: hledánÍ příčin změn jejich postavení v ekonomice IJSA',

Katedra sociá|ní geografie a regioná|ního rozvoje PřF UK v Praze,2006, 71 s., 30 tab. a 7 map
v textu + 3 tab' a 6 map v pří|ohách.

Bakalářská práce Z. Lukešové je svým zadáním a zpracováním poněkud specifická.
Jejím hlavním cí|em bylo dŮkladněji verifikovatzávěr DP z' Rydva|ové (2001), Že ro|i h|avního
jádra ekonomiky USA převza|a v 90' letech 20. sto|. po Pacifické ob|asti ob|ast Jihoat|antská;
zjistit, zda tento trend pokračuje i po roce 2000 a především na|ézt a specifikovat aspoň některé
faktory a příčiny, které k této změně přispě|y. K tomu zpracovat podrobnější charakteristiky
těchto ob|astí na rovině států do nich ná|eŽejících, odhalujícíjejich vnitřní diferenciaci. To neby|o
h|avním cí|em DP Z' Rydva|ové, která mě|a za Úko| především ana|yzovat všechny SEA USA
v jejich vývoji '1980_'1998. Posuzovaná BP na její práci přímo navazuje a jako taková moh|a
pouze testovat moŽnosti čím a jak odpovědět na závěrečnou a nejdů|eŽitější výzkumnou otázku
,'proč ?.'.

Práce má odpovídajícístrukturu, v úvodu autorka zdaři|e formu|uje výzkumné otázky
a zejména cí|e práce. MoŽno jí výknout menší pozornost věnovanou metodice. Vychází
především z internetových databází, ménějiŽ |iteratury - to povaŽu ji za k|ad, prokázání
schopnosti v|astní ana|ýzy získaných informací a interpretace jejích rnýs|edků. Pří|iŠná vazba na
|iteraturu svádí u BP a DP ke kompi|aci. Druhá kapito|e, je svou charakteristikou USA pod|e
všech SEA (více pozornosti by si zaslouŽi|a Virginie) a vybraných socioekonomických
charakteristik (viz s.6) východisko (odrazový můstek) ke stěŽejní a nejpřínosnějši3. kapitole,
v nÍŽ se zabývá podrobně srovnáním popu|ačního a ekonomického výúoje Po a JA SEA. JiŽ
pouhá tab. č. 8 na s. 26 s pouŽitým jednoduchým ukazate|em ,,změny poraoi., podí|u SEA na
HDP USA jednoznačně potvrzuje jak posun JA ob|asti do če|a, tak jeho dynamiku. Zák|adem je
statistická ana|ýza a interpretace četných tabu|ek i kartogramů (za nejcennějŠí povaŽujiza
období 1980_2004), jakoŽ i kartogramy zavývoje obyv. a HDP (HDS) _ podí| států na ob|asti,
resp. na produkci HDP USA mezi roky 19B0-,|990-2000-2004. Stručné socioekonomické
charakteristiky obou ob|astí a jejich států se mohou jevit jako poněkud popisné, jsou vŠak
v kontextu práce funkční a autorka v nich nachází i některé podklady ke svým závěrům (srov.
např. tab. č.26, s. 55). Ty najdeme jakvsubkap,3'2.4' (s.62_63) azejménav kap.4', V
,,Závěru'' Z' Lukešová uvádí některé zjištěné specifické faktory, které pód|e ní přispě|y ke změně
postavené Po a JA v ekonomice USA: změny ve vývoji vnitřní migrace _ zahraniČní migrace _
rozdí|yvceněbyd|ení-vdaňovémzaÍíŽení-vmířenezaměstnanosti-vtomvidímieden
z hlavních výs|edků.

Autorka mě|a před sebou ne|ehký úko|, jehoŽ řeŠení se zmocni|a se zdarem v rámci
moŽností i daného rozsahu BP. DoloŽi|a především, Že mnou dříve navrŽené téma diser1ační
práce Z. Bařtipánové-Rydva|ové objasnit hlavnífaktory a příčiny socioekonomické regioná|ní
diferenciace celého Území USA by|o zdŮvodněné a nosné, mající charakter zák|adního
výzkumu. Zdůvodněněji potvrdi|a p|atnost jak hypotézy takzávěru Z' Rydva|ové (viz s. 66), kteý
se tím sta| premisou. Navíc Z. Lukešová prokáza|a, Že to p|atí i pro vývoj po r. 2000 (coŽ v době
zpracování své DP Z' Rydvalová řešit nemoh|a). Shoduji se tu s autorkou, Že toto zjištění
povaŽuje za jeden z h|avních výs|edků práce. Pozoruhodný je závěr ve 2. odstavci i. 66, Že sije
vědoma, že ,,'..bude třeba rozsáh|gjší ana|ýzy většího počtu socioekonomických jevů
a procesů... V pos|edním odstavciZ. Lukešová prokazuje schopnost kritické šeberef|exe
a badate|ské pokory, moŽná aŽ pří|iŠ.

V kaŽdé práci se ovšem najdou některé drobné nedostatky či omy|y. Např'
u ,,vývojových..kartogramů a tabu|ek (např. podí|u HDP _ srov. např' tab. č. 12, s' 31 nebo č. 24
na s' 41) je v pos|edním s|oupci vhodnější pojem ,,změna', (místo ,,nárůst..); tabu|ky by se



zpřeh|edni|y zaokrouh|ením abso|utních údajů o počtu obyv. na tisíce, procentních pak na jedno
desetinné místo; údaje v tab. c. 3. s. 18, jsou v tisících 1nit<otiv v mil., jak je nedopaiřením
v h|avičce uvedeno); V seznamu Iiteratury mě|y být internetové zdroje soustředěny do jedné

/ :|,*I Tyto drobné nedostatky nesniŽují nadstandardní úroveň tétó práce. Sty| táxtu je ctivý
r a u BP překvapivě dobrý' aŽna výský něko|ika pojmů spíŠe Iiterárních (,,hraji.'.oo taret.;,

pravopisné chyby se tu snad ani nevyskýují.
Závěrem proto ve|mi rád konstatuji, Že svou baka|ářskou prací Z. Lukešov á prokáza|a

schopnost vyhledat potřebné informace, z nich vypracovat databáze, pak je ana|yzovat
a zejména je v nadprŮměrné kva|itě interpretovat. Přitom se snaŽí h|edat Širší regioná|ní
i historické souvis|osti' Tato BP je kva|itním východiskem k h|ubším u zpracování [ohoto
atraktivního a Žádoucího tématu aspoň v práci dip|omové. BP Zuzany Lukešové splňuje, ne-|ipřekračuje poŽadavky, které jsou na baka|ářské práce k|adeny. Z těchtq dů 

-
práci přijmout k obhajobě.
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