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Volba tématu a cíl práce:  
Jako téma bakalářské práce si studentka zvolila problematiku regionálních disparit nejnovějších 

členů Evropské unie tj. Bulharska a Rumunska.  Řešené téma je aktuální, neboť regiony 

sehrávají v EU stále významnější úlohu a to jak z hlediska své konkurenceschopnosti, tak míry 

dosahované ekonomické, sociální a územní soudržnosti, jež je samotným odrazem existujících 

regionálních disparit. Zkoumání regionálních disparit je tak významným tématem a existence 

disparit napříč regiony Evropské unie odráží potřebnost zpracovaného tématu. Studentka si 

klade za cíl v teoretické rovině přiblížit problematiku regionálních disparit a regionální politiky 

EU. V praktické rovině pak provedení analýzy a následného srovnání úrovně regionálních 

disparit v regionech NUTS 2 Bulharska a Rumunska. Z hlediska struktury, obsahu a závěrů 

práce vyplývá, že cíl bakalářské práce byl naplněn. Domnívám se také, že práce svými 

praktickými výsledky převyšuje stanovený cíl neboť v závěru nabízí také analogické srovnání 

s regiony soudržnosti v České republice.  

Struktura práce, způsob zpracování: 

Bakalářská práce je strukturována přehledně a logicky. Práce je rozdělena do čtyř obsahových 

kapitol, které jsou doplněny o úvod a závěr. Studentka dodržuje metodické zásady tvorby 

vědeckých prací a přechází od úvodní teoretické kapitoly, ve které vymezuje teoretická 

východiska regionální politiky EU, typologii a možnosti měření regionálních disparit, ke 

kapitolám aplikačním, kde prostřednictvím metody socioekonomické deskripce přibližuje 

situační analýzu a regionální strukturu obou zkoumaných zemí. Analýza regionálních disparit na 

úrovni regionů NUTS 2 je pak předmětem čtvrté kapitoly. Nutno zvýraznit vysokou kvalitu, 

jednotnost a systematičnost s jakou je analýza regionálních disparit v jednotlivých regionech 

NUTS 2 Bulharska a Rumunska provedena. Analýza je založena na selektivním výběru 

ukazatelů regionálních disparit, jež byly stanoveny především na základě ukazatelů 

strukturálních a odráží vývoj v oblasti ekonomické, sociální a územní soudržnosti. Z hlediska 

využitelnosti bakalářské práce sehrává nejdůležitější úlohu provedená komparativní analýza 

regionálních disparit v regionech NUTS 2 Bulharska a Rumunska. Základem analýzy disparit je 

využití grafické škálovací metody semaforu a matematické metody bodování cílových hodnot 

jednotlivých ukazatelů. Použitá bodovací metoda umožnila přímé stanovení pořadí regionů ve 

sledovaných ukazatelích prostřednictvím součtu dílčích bodových hodnot jednotlivých ukazatelů 

ve sledovaném období a vypočtené statistiky výběrového souboru pak dále charakterizují 

sledovaný soubor dat a především identifikují vzdálenosti mezi maximálními a minimálními 

hodnotami bodového hodnocení, což je přímým odrazem míry disparit v regionech NUTS 2.  
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Práce se vyznačuje významným stupněm tvořivosti. Při zpracování bakalářské práce se autorka 

opírala o téměř 50 relevantních citací a více než 40 různých literárních pramenů, ve kterých 

povětšinou dominují elektronické zdroje. Studentka prokázala dobrou schopnost práce 

s literaturou a orientaci ve zkoumané problematice.  

Formální úprava: 

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. V práci nenalezneme závažnějšími chyby či 

nedostatky. Průvodní zpráva je v deskriptivní části doplněna tabulkami, které jsou přehledné a v 

jednotném grafickém formátu, zejména pak u metody semafory. Množství analytických 

informací je také obsaženo v přílohách bakalářské práce. 

Připomínky, náměty k diskusi: 

Připomínky k bakalářské práci nemám. V rámci obhajoby navrhuji, aby se studentka soustředila 

na zodpovězení následujících otázek: 

1. Ve kterém zkoumaném ukazateli v regionech NUTS 2 Bulharska a Rumunska je možné 

identifikovat nejmenší regionální disparity?  

2. Který z regionů NUTS 2 v Bulharsku a Rumunsku je, dle celkových bodových výsledků, 

možné považovat za region s největším rozvojovým potenciálem? 

 

Závěry práce a její přínos:  
Závěry práce korespondují se zvoleným cílem bakalářské práce a jsou obsaženy především ve 

čtvrté kapitole a v závěru bakalářské práce. Studentka vyhodnocuje pořadí regionů na základě 

bodového hodnocení úrovně jednotlivých dosažených ukazatelů regionálních disparit a 

stanovuje také průměrné odchylky od střední hodnoty jednotlivých ukazatelů. Za přínosné 

považuji především tvůrčí a do jisté míry originální pohled studentky na hodnocení regionálních 

disparit v regionech NUTS 2 Bulharska a Rumunska. Bakalářská práce může být využitelná jak 

v teoretické, tak praktické rovině výzkumných aktivit, jež probíhají na poli regionálních disparit, 

ale také v pedagogickém procesu při výuce regionálně orientovaných vědních disciplín.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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