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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce Jany Bahounkové splňuje požadavky plynoucí z jejího zadání. Přibližný
rozsah práce je dodržen. Přílohy jsou zpracovány svědomitě a vhodně dokumentují
zpracovávané téma.
Obsahová úroveň práce:
Jedná se o metodickou aplikační studii, která využívá zejména metod rešerše odborné
literatury a analýzy statistických dat. Bohužel hlavní cíl práce je ve druhé kapitole
zformulován poněkud nešťastně a příliš nekoresponduje s cílem práce prezentovaným
v zadání. Struktura práce je v pořádku.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Struktura použité literatury, elektronických zdrojů a mapových děl je relevantní, jejich kvantitu
považuji za dostatečnou. Osobně bych pracoval i s pramenem „Strategie rozvoje města
Zábřeh 2007-2013“ volně dostupným na internetových stránkách tohoto města. Citační
aparát je na velmi vysoké úrovni, uvádění citací je precizní.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je velmi dobrá. Text je psán odborným a zároveň čtivým jazykem,
gramatické chyby a překlepy jsou sporadickou záležitostí (např. str. 49 „s výsledkem 3,ž
milionů korun“). Text je vhodně kombinován s grafickými prvky (tabulky, grafy, obrázky), jako
zdařilé hodnotím vytvořené mapy.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Kapitola 4: bylo by vhodné Zábřežsko vymezit (obr. 1) v kontextu geograficky rozsáhlejšího
regionu.
Čtenář by jistě ocenil, kdyby bylo v textu (str. 49) vysvětleno, co to je JZD I. typu.
Rozpor v podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva Zábřežska zaměstnaného v sekundární
sféře (54,4 %) a v podílech dílčích kategorií (průmysl (40,2 %) a stavebnictví (8,5 %)) této
sféry na str. 50.
V případě největších průmyslových zaměstnavatelů bych uvítal sumarizační tabulku TOP
firem dle počtu zaměstnanců. Užitečné by taktéž bylo uvést počty zaměstnanců uvedených
firem v období před rokem 1989.
Větší pozornost by zasloužila SWOT analýza.

Celkové hodnocení práce:
Po obsahové stránce text bez výhrad splňuje požadavky kladené na bakalářské práce.
Řešená problematika je aktuální, autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou
literaturou a dostupnými agregovanými daty. Formální stránka bakalářské práce je na vysoké
úrovni. Celkově se mi hodnocená práce jeví jako vhodný „odrazový můstek“ pro eventuelní
hlubší zpracování vybrané sociálně-geografické nebo ekonomicko-geografické problematiky
regionu Zábřežska.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 28. 5. 2009

Mgr. Miloslav Šerý
oponent bakalářské práce

