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Typologie obcí v česko-polském pohraničí na základě vybraných aspektů

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

5

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

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

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

73

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:
Práce působí přehledným dojmem z hlediska struktury obsahu. Jde o jednoduchou a účelovou úlohu,
která přináší až atlasovou formou základní socioekonomické ukazatele zájmového území. Tento
způsob oceňuji nejen z hlediska přehlednosti tématiky, ale také z hlediska kartografického zpracování.
Nedostatky v práci:
Za hlavní nedostatek lze považovat výběr ukazatelů pro typologii obcí. Jde o subjektivní výběr,
nezohledňující hlubší analýzu charakteristik, na jejichž základě je vystavěna shluková analýza. Nejsou
např. zohledněny zádné infrastrukturní ukazatelé obcí? Okruh ekonomických ukazatelů je primitivní
(chybějící ukazatelé podnikatelské úrovně či investiční aktivity obcí). Zde vidím hlavní nedostatek
v metodice.
Jiným problémem je ne úplně dobře zvládnutá práce s literaturou, nemluvě o polské geografické
literatuře, která by vzhledem k řešené problematice, konec konců název je širší než finální zpracování,

měla být rovněž zohledněna (byť alespoň okrajově, např. autoři K. Heffner nebo W. Drobek, kteří se
dlouhodobě ve svých výzkumech i publikacích zabývají česko-polským pohraničí).
Otázky k obhajobě:
- příloha 1: je výběr okresních měst česko-polského pohraničí úplný?
- příloha 2: je možné za použitý zdroj označit vlastní zpracování?
- jakým způsobem může být rozšířen okruh ukazatelů a jak by toto rozšíření ovlivnilo typologii obcí?
- k čemu slouží příloha 9, je možné z ní vytáhnout informace pro konstrukci vhodného ukazatele?

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

V Olomouci 2.11.2011
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Zdeněk Szczyrba
oponent práce

