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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Jiří Burian

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Aktuální problémy socio-ekonomického rozvoje města Přerov

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

7

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

9

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

6

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

7

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

71

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Snaha o komplexnější uchopení tématu.
Obsahová střízlivost (ne příliš velký rozsah práce).
Nedostatky v práci:
Nedostatečná práce s literaturou, nevhodný výběr použitých zdrojů.Proč je název kapitoly jen "rešerše
literatury průmyslu a jeho transf. změn"?
V práci není často porovnáván údaj (charakteristika) s ostatními úz. jednotkami v rámci kraje, ČR a
jsou poměrně málo hodnoceny.
Problematická grafická úprava práce - např. tabulky - tab. č. 7 přes celopu stranu měla být v příloze,
minimální využití grafů a mapek tam, kde se to hodí.
Nekvalifikovaně zpracovaná SWOT analýza.

Otázky k obhajobě:
Na základě čeho byla vypracována SWOT analýza? Byla konzultována s vedoucím BP?
Využil jste strategických dokumentů magistrátu pro vámi zpracovávanou analýzu, zvláště SWOT?
Porovnejte nezaměstnanost s ostatními okresními městy Olomouckého kraje, s průměrem za kraj a
s ČR jako celkem. Proč je podle vašeho názoru v Přerově (na Přerovsku) tak relativně vysoká míra
nezaměstnanosti?
V summary není uvedeno, co má znamenat posledních 6 česko-anglických řádků: je to zařazení v
rámci tématiky, nebo co?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Olomouci 2. června 2011

………………………………………………………
Pavel Ptáček
oponent práce

