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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Ivan Sixta 

Číslo studenta:  E160003 

Název diplomové práce:  Analýza regionálních rozdílů zemí Visegradské čtyřky 

Cíl práce: Záměrem diplomové práce bylo pomocí vybraných ukazatelů ekonomického rozvoje 
provést analýzu meziregionálních rozdílů zemí Visegrádské čtyřky a na základě 
výsledků identifikovat regiony, které přispívají k rozvoji státu, a regiony, jejichž 
ekonomický potenciál je třeba více rozvíjet.  

Vedoucí práce: Ing. Radka Knězáčková, Ph.D. 

Studijní program: Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2018/2019 
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Ostatní připomínky k práci 
Student zpracovával diplomovou práci, jejímž předmětem byla analýza meziregionálních rozdílů zemí 
Visegradské čtyřky. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vymezením základních 
pojmů z oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje. Ve druhé kapitole student charakterizuje uskupení V4. 
Třetí kapitola se již věnuje meziregionálním rozdílům. Ve čtvrté kapitole student provedl komparaci 
ekonomického potenciálu regionů zahrnutých zemí.   
Student se v práci podrobněji zabýval historií, strukturou a významem V4. Pro analýzu meziregionálních rozdílů 
student využil ukazatele vymezené v teoretické části práce. Student v práci popisuje rozdíly mezi regiony dle 
zvolených ukazatelů. Vzhledem ke snaze studenta využít nejnovější dostupná data nejsou regiony porovnány dle 
všech ukazatelů v jednom roce. Nesrovnalosti se také objevují u popisu obrázků a textu, který s obrázkem souvisí 
(viz str. 43). Shluková analýza, pomocí které student provedl klasifikaci regionů do podobných shluků, ale z dat 
jednoho roku vychází. Přestože má práce spíše popisný charakter, stanovený cíl práce byl splněn. 
 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Předložená diplomová práce není plagiát, podobnost s ostatními pracemi byla vždy menší než 5 %. 
 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Na straně 66 zmiňujete význam společné regionální politiky Evropské unie pro eliminaci 

meziregionálních rozdílů. S ohledem na blížící se nové programové období lze očekávat výraznější 
změny v regionální politice EU. Uveďte, jaké změny nejspíše po roce 2020 nastanou a zhodnoťte vliv 
připravovaných opatření.  

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: C 
 

V Pardubicích 11.1.2019 

Podpis  ..................................................................  


