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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Michal Zapletal

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Aktuální problémy socio-ekonomického rozvoje mikroregionu Otrokovice

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

14

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

12

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

71

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.).

Splnění požadavků zadání:
Bakalářská práce splňuje požadavky, i když za normálních okolností by kapitoly 4 a 9 měly vypadat
obsahově jinak, tj. měly by v prvním případě reflektovat a analyzovat sociálně ekonomicky rozvoj
regionů po roce 1989, jak je uvedeno v názvu, ve druhém případě je SWOT analýza pouhou
prezentací silných, slabých … stránek rozvoje zkoumaného území, přičemž chybí vlastní diskuse
k výsledkům a poznatků. Možná právě zde by se mohl autor pustit do vlastní rozboru aktuálních
problémů socioekonomického rozvoje Otrokovicka, jak je také uvedeno v názvu práce.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k vypracování bakalářské práce zodpovědně, pracoval samostatně a průběžně
konzultoval.

Otázky k obhajobě:
- str. 6: středisko SO ORP není velikostně druhou největší obcí správního obvodu, nýbrž třetí (viz tab.
1, str. 5)
- str. 13: migrační saldo vyjadřuje nikoliv podíl ale rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých
- otázka do diskuse: jaké jsou hlavní problémy socioekonomického rozvoje Otrokovicka?

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

V Olomouci 2.6.2011

………………………………………………………
Zdeněk Szczyrba
vedoucí práce

