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Volba tématu a cíl práce: Studentka si zvolila jako téma své bakalářské práce problematiku 

(regionálních) disparit v pobaltských zemích (Estonsko, Lotyšsko, Litva). Naléhavost řešení 

disparit mezi členskými státy Evropské unie (EU) a jejich regiony nabyla na intenzitě zejména 

po rozšíření EU o deset nových států v roce 2004. „Novými“ členy EU se staly také země 

pobaltské, jež do té doby patřily k státům méně rozvinutým, a proto lze jejich vstup do EU 

považovat za významný milník pro jejich rozvoj a spolupráci. Z tohoto pohledu je zvolené 

téma bakalářské práce vhodné, aktuální a přínosné. Cílem práce je přiblížit problematiku 

regionálních disparit a regionální politiky EU a především analyzovat, komparovat a 

zhodnotit regionální disparity v pobaltských zemích v referenčním období 2000-2010. 

Struktura práce, způsob zpracování: Bakalářská práce je logicky a přehledně 

strukturována. Práce je rozdělena do tří stěžejních obsahových kapitol, přičemž autorka 

logicky přechází od teoretických východisek dané problematiky k její praktické aplikaci. Pro 

zpracování práce studentka zvolila vhodné metody a data, která vzhledem ke stanovenému cíli 

správně aplikovala. První obsahová kapitola přibližuje teoretická východiska regionálních 

disparit, věnuje se pojetí disparit v kontextu soudržnosti EU a regionální politiky EU. Druhá 

část kapitoly podává ucelený obraz o socioekonomické situaci v pobaltských zemích. V první 

části poslední obsahové kapitoly se studentka zaměřuje na popis vybraných metod k měření a 

hodnocení disparit. V druhé části poslední kapitoly studentka charakterizuje šest vybraných 

socio-ekonomických a environmentálních ukazatelů vhodných pro měření disparit (hrubý 

domácí produkt na obyvatele v PPS, výdaje na výzkum a vývoj, míra zaměstnanosti, míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti, objem nákladní dopravy, energetická náročnost hospodářství) a 

analyzuje jejich vývoj v referenčním období 2000-2010. V poslední části práce je provedena 

komparace a hodnocení disparit v pobaltských zemích na úrovni NUTS1/NUTS2 a dle 

ukazatele HDP/obyv. v PPS také na úrovni NUTS3, a to na základě metody semaforu a 

bodové metody. 

Rozsah práce a literatury je dostatečný, přičemž veškerá použitá literatura je v textu řádně 

odkazována a citována. V praktické části práce autorka především prokázala schopnost 

analyzovat statistické údaje, také ze zahraničních zdrojů, s využitím matematicko-statických 

funkcí Microsoft Office Excel. Celková kvalita zpracování práce je tak na vysoké úrovni a 

odpovídá stanovenému cíli. 

Formální úprava: Po formální stránce, práce odpovídá stanoveným požadavkům pro 

zpracování bakalářské práce. V práci se nevyskytují žádné závažnější gramatické nebo 

stylistické nesrovnalosti. Analytická část práce obsahuje řadu tabulek a grafů, jež jsou 

zpracovány v jednotném grafickém formátu a jsou řádně a přehledně označeny. Grafy a 

tabulky, které jsou obsaženy v poslední obsahové kapitole, jsou zpracovány autorkou za 

využití funkcí počítačového programu Microsoft Office Excel, což naznačuje vynaloženou 

tvořivost studentky a originalitu zpracování práce. Práce je také obohacena vhodnými 
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přílohami. 

Připomínky, náměty k diskusi: 

V rámci obhajoby bakalářské práce navrhuji, aby se studentka zaměřila na následující otázky: 

1. V čem spatřujete silné a slabé stránky jednotlivých pobaltských zemí z pohledu 

(regionálních) disparit? 

2. Jakou tendenci (konvergenční či divergenční) budou podle Vás mít v budoucnu 

disparity v pobaltských zemích? 

Závěry práce a její přínos: Bakalářská práce přináší ucelený pohled na problematiku 

regionálních disparit v EU v praktické aplikaci na země Pobaltí. Na základě dvou vybraných 

metod studentka souhrnně hodnotí a komparuje vývoj disparit v Estonsku, Lotyšsku a Litvě a 

jejich regionech NUTS3. Ze závěrů práce vyplývá, že cíl bakalářské práce byl splněn. 

Výsledky práce mohou být využity těmi, kteří se zabývají problematikou regionálního 

rozvoje, a to v teoretické i praktické rovině. Práce může sloužit také jako přehledný studijní 

materiál pro získání uceleného přehledu o problematice regionálních disparit a možnostech 

jejich sledování a hodnocení. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
V Ostravě dne:  14. 5. 2012 
 


