
Regionální vyvoj Spanělska po roce 1980

Martin Lavický
Bakalářská práce

Posudek vedoucího práce

PředloŽená baka|ářská práce má ce|kem 40 stran textu, 6 stran pří|oh, do textu jsou
zařazeny 4 tabu|ky, 12 obrázkŮ a 6 grafů.

Práce je pod|e mého názoru vhodně strukturována do 6 kapitol, připojen je seznamliteratury, který čítá 33 titulů, i ostatní doprovodné ná|eŽitosti (seznam tabu|ek, obrázkŮ agrafů). K ce|kovému č|enění práce nemám připomínky. Po formá|ní stránce je práce
v pořádku, řádně je citována |iteratura fien v rozboru |iíeratury pouŽivá jednou k|asickoucitaci', a podruhé vy.uZívá poznámky pod čarou), u tabu|ek a graiickych příl,oh jsou důs|edně
uváděny prameny. Ani po stránce jazykovéjsem v práci nesh|óoat zásaoní nedostatky.

V Úvodní kapito|e uvádí autor cí|e své práce, formu|uje 2 zák|adní rrypótezy a
objasňuje a zdůvodňuje zvo|enou strukturu práce.

Ve druhé kapito|e, která je věnována metodice pouŽité v práci, podává autor nejprve rozbor
pouŽité |iteratury' Přeh|ed autorů a jejich konkrétních praci vztahujících se k témátu práce je
vzh|edem k povaze práce s|ušný, a|e rozbor by moh| být peč|ivější a výstiŽnější. Nás|eoujepouŽitá metodika a popis pouŽitých ukazate|ů' Na závěř nechybí.popis iegiáná|ního č|enění
Španě|ska.

Ve třetí kapito|e Martin Lavický stručně popisuje vývoj Španě|ska ve 20. sto|etÍ s dŮrazem
na ekonomiku a hospodářský vývoj

Nás|edující pasáže práce povaŽuji za stěŽejní. Čtvrta kapito|a je č|eněna stejně jako ostatnído subkapito|, které se věnují ana|ýze regioná|ních difereňciací ( na úrovni pr,ovincií_ NUTS3) d|e pomocí jednot|ivých ukazate|ů 1ňíra nezaměstnanosti, struktura zaměstnanosti d|esektorŮ a HDP) v období |et 198O až 2OO3. Výs|edkem je vymezení provincií do 6 skupin.V páté kapitole autor v krátkosti porovnává vedouc-í regiony Madrid a Barce|onu.Komparuje jejich vývoj navzájem i s ce|ým Španě|skem.
V závěru autor shrnuje poznatky získané v práci a konfrontuje je s hypotézam|.

Závěrem mohu konstatovat, Že autor prokáza| schopnost pracovat s dostupnou |iteraturou izhodnotit získaná data pomocí zák|adních statistických metod.
Ce|kově před|oŽená baka|ářská práce splňuje poŽadavky kladené na práce tohoto druhu,práci doporučuji k obhajobě.

Některé výhrady a poznámky.
- nejednotné názvy provincií (CÓrdoba, ale na str. 25 Cordoba)- |epší zapracování nezaměstnanostiV roce 1996 do práce- na straně. 30 se tedy jedná o kartogram nebo obrázek- ne|ze nazývat rok 2003 současným stavem (str. 33)
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