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Obor:
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Název práce:

Aktuální problémy socio-ekonomického rozvoje mikroregionu Otrokovice

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

6

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

7

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

8

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

10

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

7

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

3

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

54

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:
V případě, že není SWOT analýza celá opsaná (autor uvádí, že byla zpracována za přispění Územně
analytických podkladů ORP Otrokovice), tak za klad práce považuji právě ji.
Nedostatky v práci:
1. Citace - hrozné. Na str. 10 píše, že "z hlediska vnitřní struktury regionů můžeme říci, že správní
obvod ORP Otrokovice je nodálním regionem" a cituje Toušek a kol., 2008. Takovou "blbost" bych
nemohl nikdy napsat včetně mých kolegů. Na str. 16 a 17 přebírá celé odstavce, tabulku i graf
z Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Otrokovice (2010), které vytvořil Mgr. Michal Janota
z Centra pro regionální rozvoj MU Brno - citace žádná.
2. Deficit literatury týkající se zkoumaného území - především jde o publikaci "Otrokovice. Dějiny a
současnost, 1131 - 1981" vydanou k 850 výročí vzniku obce nebo publikaci z roku 2002, která je
věnována také středisku obvodu.

3. Na str. 14 autor píše, že došlo k přesunu velkého množství pracovníků z primárního sektoru do
sektoru sekundárního (?) a terciálního (správně má být terciárního). Jak tomu bylo ve skutečnosti?
4. V práci chybí porovnání studovaného obvodu s ostatními obvody ORP ve Zlínském kraji.
Otázky k obhajobě:
1. Charakterizujte společnost BC Logistics.
2. Co víte o společnosti TOMA Otrokovice?
3. Vyrábí koženou galanterii skutečně společnost JAFRA shoecomponents (cituje RURU SO ORP
Otrokovice, 2010)?
4. Jaká je rozloha správního obvodu Otrokovice?

Práci nedoporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou nedostatečně.

V Olomouci, 3.6.2011

………………………………………………………
Václav Toušek
oponent práce

