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Název práce:

Obyvatelstvo v regionech Zlínska:srovnávací, regionálně geografická analýza se
zaměřením na hodnocení dynamiky populčních změn

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

5

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

8

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

10

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

66

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:
Jde o celkem slušné zpracovanou analýzu dat o pohybu a struktuře obyvatelstva za území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji.
Nedostatky v práci:
1. Absence kapitoly "rešerše literatury".
2. V analýze pohybu i struktury obyvatelstva autor často rezignuje na objasňování příčin.
3. Citace v někrerých případech jsou nekorektní viz (Toušek a kol., 2008).

Otázky k obhajobě:
1. Proč SO ORP Holešov má nejvyšší hrubou míru úmrtnosti a zároveň vysoký přírůstek stěhováním?

2. Co to je nejvyrovnanější správní obvod?
3. Proč autor spojil dvě velikostní kategorie obcí s 1 000 - 1 999 obyvateli a 2 000 - 4 999 obyvateli (viz
Tab.4)?
4. Autor píše, že jedinou oblastí, která po druhé světové válce vykazuje "kladný vývoj" je Zlínsko
(vyjma Prahy). Proč?
5. Proč autor do jednoho grafu zakreslil 14 čar (Obr. 4 - Obr. 6)?
6. Na straně 27 je uvedeno, že podle přílohy 12 zjistíme, že pouze 4 správní obvody dosahují kladného
přírůstku - ale na obrázku jsou pouze takovéto obvody tři. Proč?
7. Co je ve skutečnosti zdrojem dat, na základě kterých byly sestaveny mapy?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou dobře.

V Olomouci 3.6.2011
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Václav Toušek
oponent práce

