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Název posuzované práce: Regionální rozvoj Vizovicka: vybrané problémy
Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je nejen kompilací existující literatury jak k problematice studia přírodních poměrů, tak
zejména k problému historicko-správního vývoje regionu, ale také obsahuje řadu dílčích
regionálně geografických analýz týkajících se především obyvatelstva studovaného území
(přirozený a migrační pohyb, struktura, vývoj, dojížďka za prací). Struktura práce je logická,
hlavní cíle jsou formulovány a výsledky jsou reakcí na stanovené cíle.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je velmi slušná.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je pouze průměrná. K úrovni tabulek a grafů nemám připomínek, práce
postrádá více kartografických příloh.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče:
1) Místo obvod ORP Vizovice (správní obvod nebo Vizovicko) používá v práci často
pouze zkratku ORP Vizovice, a to je hrubá chyba.
2) Na straně 15 autorka uvádí, že soudní okres Vizovice přešel pod správu politického
okresu Holešov, což přetrvalo až do roku 1949 a o několik řádku níže píše, že od roku
1935 byl začleněn pod politický okres Zlín. Jak je to tedy správně?
3) Proč neporovnala autorka práce index stáří obyvatelstva na Vizovicku s indexem
v ČR? Komentáře k tabulkám nejsou nejlepší – viz např. tab.č.9. Já vidím toto:
Existuje obec (Bratřejov), ve které se věková struktura obyvatel zlepšuje (proč?).
Výrazně od ostatních obcí Vizovicka se odlišují dvě obce s velmi příznivou věkovou
skladbou obyvatelstva (Slušovice a Dešná) Index stáří ve třech obcích již překročil
hodnotu 100 (Podkopní Lhota, Hrobice a Ublo). A tyto závěry bohatě stačí.
4) Co to je religionizita, nemá být správně religiozita?
5) Změny v počtu osob hlásících se k moravské národnosti nelze vysvětlovat pouze
„módností“.
6) Na straně 27 je uvedeno …….., v nichž pracuje velké procento EAO ORP Vizovice.
(to zní strašně).

Úkol:
Porovnejte vymezení správního obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice ze soudním
okresem Vizovice před rokem 1935 a také po roce 1935.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či pokračování. Práci doporučuji k obhajobě,
před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
V Olomouci, 2.6.2007

Václav Toušek, vedoucí bakalářské práce

