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Název posuzované práce: Komplexní socioekonomická charakteristika správního
obvodu obce s rozšířenou působností Přerov
Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
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Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je dobrá. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je na
odpovídající úrovni.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
str. 18: chybí v tab. 1 relativní údaje, které by zpřehledily informace
str. 20 a jinde: autor používá přítomný čas namísto minulého času, není dostatečně vysvětlen
populační vývoj v letech po roce 1945
str. 29: údaj o zaostávání ORP Přerov za ČR v kategorii populace VŠ není pravdivý
str. 29-31: není nutné zdvojovat informace - viz tab. 12 a obr. 5, tab. 13 a obr. 6
přílohová část postrádá některé základní tabulky dokumentující stav a některé základní
ukazatele struktury a pohybů obyvatelstva - např. údaj na str. 32 o vyjíždějících z Přerova a
směry této vyjížďky nejsou zdokumentovány vůbec a dá se tomu jen stěží uvěřit
str. 39: společnost Montáže Přerov a.s. nesprávně uvedena mezi průmyslovými podniky
str. 44-45: není uveden zdroj SWOT analýzy, některé přijaté závěry jsou vyvozovány na
základě neuskutečněných analýz - např. bytová výstavba, příjmy obyvatelstva nebo rómské
obyvatelstvo; není znám důvod zařazení přítomnosti nemocnice v Přerově mezi silné
stránky?
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je zpracování poměrně zdařilé studie o zájmovém mikroregionu.
Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či pokračování. Slabé stránky jsou např.- viz
výše. Nedostatkem je SWOT analýzy, která zůstala nedokončena.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
V Olomouci 12. 6. 2009
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