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Název práce:

Vývoj religiozity populace okresu Olomouc v období po roce 1989.

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

96

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:
Z předložené práce je zřejmé, že autorka problematice rozumí. Struktura práce je logická, kladně
hodnotím podrobně zpracovanou analýzu dat. Vysoce hodnotím kartografické a obrazové přílohy
práce.
Nedostatky v práci:
- Práce obsahuje drobné faktografické chyby:
1. Senioráty ČCE, nelze označit za "splečenství zborů" spojených v určitém obvodu, protože
Ochranovský seniorát není tvořen, na rozdíl od ostatních, na územním principu,
2. Biskupství Čs. církve husitské v Bratislavě nepůsobí pouze v SR ale také v Rakousku, apod.).
3. Občasné nerespektování rozdílu mezi slovy obyvatel a občan

- Mírně samoúčelně působí některé části kapitoly 7, protože nemusíme zjišťovat závislost religiozity
na věku, když máme oficiálně ze statistiky dostupné informace o veřících podle jednotlivých
věkových skupin.
Zmíněné drobné chyby nesnižují velmi dobrou úroveň práce.
Otázky k obhajobě:
Jak podle vás dopadnou výsledky současného SLDB z hlediska religiózní struktury obyvatelstava
v okrese Olomouc?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 26.5.2011
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oponent práce

