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Vybrané téma můžeme považovat za standardní. Slovensko bývá častěji náplní 

analýz českých autorů. Je to dáno dlouhodobou společnou historií a téměř shodným 

jazykem. Provádění regionálních disparit je vždy zajímavou a ve výsledcích i užitečnou 

záležitostí. Vždy je vhodné provádět odborné prostorové komparace, které dokáží 

ukázat na podstatné rozdíly regionů v různých oblastech, především potom v oblasti 

sociální nebo ekonomické. 

Formální stránka diplomové práce je v souladu s obecně závaznými předpisy 

pro napsání diplomové práce. Struktura osnovy nevybočuje za základního rámce 

nezbytných teoretických a metodických poznatků zkoumané problematiky. U 

některých ukazatelů chybí přesnější vysvětlení, zápis pomocí rovnice atd. Cíl je 

definován srozumitelně. U některých částí kapitol by bylo vhodnější jejich přeřazení do 

jiné kapitoly. Občas chybí vymezení časové rámce pro uváděná data (např. tabulka 3-

4). Studentka při práci s odbornou literaturou prokázala přijatelnou úroveň zpracování 

a využití těchto pramenů. Určitě by si tato část zasloužila vyšší počet studijních 

materiálů. 

Druhá kapitola je věnována teorii a metodice regionálních disparit. 

K přejímaným teoretickým částem chybí vlastní kritický přístup. Postrádám v této části 

také vysvětlení klíčových ukazatelů. 

Kapitola třetí spolu s následující kapitolou představuje nejen klíčovou část 

diplomové práce, ale také prezentuje schopnosti diplomantky, jak dokáže samostatně 

zpracovat vybranou oblast zájmu. Tím diplomantka prezentuje také vlastní přístupy, 

tvořivost při zpracování a originalitu vlastního myšlení. Tyto důležité součásti 



diplomové práce studentka zvládla jenom průměrně. Je škoda, že studentka 

nepracovala s delšími časovými řadami. Dostupnost dat je pro našeho východního 

souseda velmi dobrá a pro analytické poznání platí, že čím delší časová řada, tím větší 

možnost poznání stavu věcí. U řady ukazatelů by bylo vhodnější sledovat ne jejich 

absolutní velikost, ale relativní váhu na populaci Slovenska apod. Při hodnocení 

sociálních regionálních disparit není použitá bodová metoda dostatečně vysvětlena. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na sociální politiku Slovenska. Chybí mi tady lepší 

znalostní zvládnutí této důležité oblasti včetně vlastního posouzení.  

Závěr odpovídá definování cíle práce. Ale shrnuje opět spíše teoretické 

poznatky než věcný kvalitativní obsah na úrovni jednotlivých NUTS 3 územních celků. 

Jako námětové otázky při obhajobě diplomové práce doporučuji následující: 

1) Jaký je rozdíl mezi pojmy sociální dávka a rodinná dávka? 

2) Jak byste charakterizovala vztah mezi sociální politikou na Slovensku a jeho 

systémem sociální ochrany? Co patří z konkrétních aktivit do sociální politiky 

Slovenska? 

 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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