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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Kristýna Lyžbická

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Změny ve vývoji národnostní struktury obyvatelstva bývalého politického okresu
Český Těšín

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

94

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:
Autorka využila pro konstrukci národnostní mapy Těšínska zatím málo využívanou metodu vnitřní a
vnější diverzity (dále také výpočet indexu koncentrace). Tuto metodu převzala z americké geografické
literatury a to považuji za největší klad této práce. Je vidět, že autorka dovede pracovat se zahraniční
odbornou literaturou a nečiní jí problém použít matematický aparát pro vlastní výzkum.
Nedostatky v práci:
Autorka si vybrala jako referenční roky 1930 a 2001. Škoda, že nedoplnila časovou řadu o další cenzy
(výpočty diverzity by jistě nezabraly mnoho času), v tom případě by dokázala precizněji interpretovat
změny ve vývoji národnostní struktury, kde různé vlivy včetně umělých administrativních zásahů
zapříčinily pokles hodnot diverzity. Možná by se dalo určit hlavní příčinu změn, nebo jde kontinuální
proces bez výraznějších rozdílů ve váze jednotlivých faktorů?

Otázky k obhajobě:
- str. 9: o jakých autorech počínaje pravěkem se bakalářská práce zmiňuje?
- str. 27: nepřesná legenda ve vztahu k hodnotám koncentrace
jak se v čase měnil pohled na národnostní otázku na Těšínsku, jaká je současnost?
- jaké bude využití bakalářské práce?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 2.6.2011

………………………………………………………
Zdeněk Szczyrba
oponent práce

