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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

David Schaffer

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Geografická analýza služeb města Poličky a jeho zázemí (příspěvek ke studiu
problematiky)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

13

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

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

82

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:
Kvalitní a přínosná práce hodnotící změny v tercierním sektoru města Poličky a v jeho zázemí.
Nedostatky v práci:
Nedůslednost v prezentaci dat (vztah tabulka a graf na str. 18, 19, osa x grafu na str. 22 není zrovna
šťastná, místy faktické chyby)...
Práci by prospěla kapitola "Diskuse", kde by měl autor prostor k porovnání trendů, které svým
výzkumem analyzoval, s procesy v jinývh regionech ČR.
Přínosná by mohla být i důmyslnější závěrečná syntéza, např. s možnou typologií obcí podle
sledovaných změn.

Otázky k obhajobě:
Proč nebyly výsledky (prezentované prostřednictvím příloh 6 - 26) prezentovány lépe (formou
kratogramů, kartodiagramů) ?
Jak má čtenář rozumět grafu na str. 18 a tabulce na str. 19? Podle grafu žilo v letech 1869 - 1930 v SO
ORP Polička určitě více než 30 tis. obyvatel, ale následná tabulka to nepotvrzuje…

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

V Olomouci 01/06/2011

………………………………………………………
Petr Kladivo
oponent práce

