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Bakalářská práce Mar1ina Lavického si klade za cil ana|yzovatvývoj T"'. ]...gjonálních
rozdílů a různých tendencí ekonomického vývoje v jednotlivých provinciích Spanělska a

jejich případné ooctrytt<y od celostátních tenden cí, Zásadni otázkou práce je, zda se

v souvislosti se změnou politického reŽimu vyvíjí regionální diferenciace ve smyslu

konvergenčních či spíše divergenčních tendencí.

Autorovi se podařilo zám&y práce splnit. Velmi kvalitně je pojata kapitola s teoretickýrn

rámcem práce, která dokazuje autorovu orientaci nejen v základní literatuře k tématu

regionálního a ekonomického vývoje Španělska, ale především v odborných článcích

zabývajících se problematikou konvergence a divergencev zemích Evropské Unie. Přehledně

je vysvětlena také metodika zpracováiídat a jednot]ivé ukazatele pouŽité k dalším rozborům.

Na tomto místě bych ráda poukázalana vhodnou volbu těchto ukazatelů - variačního rozpětí.

směrodatné odchylky u uuiiučníl'o koeficientu. Autor také neopomíná cenné vysvětlení

rozdílťr mezi jednotiivými r-rkazateli a diskr-rsi jejich výhod či naopak nevýhod při hodnocení

meziregionální diferenciace. Přínosem 1e l rrátřy pohled do historie Španělska a popis

jednotlivých politických reŽimů veetnjjejicn aopáatr na ekonomický vývoj jednotlivých částí

země'

Analytická část práce nabízivýstupy a hodnocení regionálního vývoje ve Španělsku na úrovni

jednotlivých provincií v dostaiečně dlouhém časovém období 1980 - 2004. PouŽity jsou jak

ukazatele míry nezaměstnanosti, tak sektorové struktury zaměstnanosti a HDP na obyvatele.

Mezt zajímavé výsledky patří např. zjevná makropolohová diferenciace dle regionálního HDP

na obyvatele (klasický 
',bot'utý 

Sever.. a,,chudý Jih..) či vhodně použité srovnání ukazatelů

růstu HDP a jeho pojat.eni1'ostavu dle význačného regionálního ekonoma Rodríguez-

Poseho. jeŽ umoŽňuje rozdělení do 4 zákiadníchtypů, které následně autor vhodně aplikuje na

jednotlivé španělskj provincie. Následr'rje také srovnání-vedoucích regionů a shrnutí

ne1cluleŽitějŠích vysiedků v závěru, kde autor diskutuje hypotézy z úvodu práce' Za1ímavý je

pak závěr, Že (v souladu s některými tvrzeními teorie nové ekonomické geografie) neexistuje

jednoznačný tiend ke konverg.''ói ei divergenci, ale docházík odlišnému vývoji v různých

obdobích'

K předloŽené bakalářské práci nemám Žádné zásadnívýhrady a považuji ji za velmi kvalitně

,p.u.ouu''ou a přínosnou. vhodně doplňující stávající skupinu ptacizabývajících se

regionálním vývojem. Autor dokazuje scňopnost získávat statistická ďata a informace

z různýchzcirojů a následně je analyzovat, stejně tak jako použít kartografickou metodu pro

přehledné prezentování zjištůných skutečnostia systematický přístup při zpracovánípúce,

V předloŽené práci se take nevyskytují formální a pravopisné chyby (což bohužel u množství

pi.ódn aoan ý ch záv ér ečný clr prací nebývá zvykem).

Bakaiářskor: práci Martina Lávického tedy zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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RNDr. Jana Spilková, Ph.D.


