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Formální splnění zadání práce:
Cíle práce byly splněny. Název bakalářské práce se však mírně odchyluje od zadání.
Obsahová úroveň práce:
Obsah bakalářské práce je na průměrné odborné úrovni. V obsahu se vyskytují některé
terminologické chyby, např. věkový index, se kterým autorka pracuje, ztotožňuje s indexem
stáří a vyvozuje z něho mylné interpretace. V práci se také vyskytují překlepy, avšak nikoli
gramatické, ale obsahové - viz např. obr. 26 a 27 nebo obr. 24 a údaje v tab. 7 na str. 36.
Zejména fotodokumentace by si zasloužila logické uspořádání podle struktury kap. 3 a 4.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Výběr literatury na postačující úrovni.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyk na dobré úrovni. Grafická úprava na průměrné úrovni.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Index stáří je ve skutečnosti konstruován jinak, než autorkou uváděný věkový na str. 9 - nejde
v tomto případě o transkripci z územního a strategického plánu města?
některým obrázkům chybí vypovídací úroveň ve vztahu k textu: obr. 17-str. 77, obr. 18-str. 50
Obr. 33 a 31 nenaznačují patřičně terciarizaci městské populace Kroměříže, ba co víc, údaje
o celkovém podílu neodpodívají údajů v tab. 10, str. 40.
Čím si lze vysvětlit růst počtu obyvatel městy Krroměříže v posledním intercenzálním období,
když obecně pro města i menší velikosti a významu v sídelním systému ČR platí polupační
regrese (dtto město Uherské Hradiště, str. 16)?
některé výhrady k SWOT analýze, str. 48:
- slabé stránky: vysoká míra nezaměstnanosti a chybějící v text tu jakákoliv zmínka o
nezaměstnansoti?
- slabé stránky: lze skutečně hodnotit závislost okolních obcí na službách či pracovních
příležitostech města Kroměříže jako jeho slabinu?
- hrozby: co se rozumí stagnací komunikační politiky města?
- hrozby: co představuje pro město Kroměříž odliv kvalifikovaných pracovních sil do
satelitních obcí především v průmyslu?
Celkové hodnocení práce:
Práci hodnotím jako průměrnou odpovídající požadavkům kladeným na bakalářksé práce.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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