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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Libor Cach

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Pozice Moravskotřebovska v regionu: regionálně geografická analýza zaměřená na
demografii

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

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

14

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

8

Celkové hodnocení práce

100

76

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Systematické zpracování vybrané části regionálně geografické analýzy využití poměrně široké škály
zobrazovacích a kartografických metod, pokus o syntetické hodnocení (shluková analýza).
Nedostatky v práci:
Práci by prospělo soustředit se na užší problematiku (např. hlavně deomgrafického vývoje), aby se
mohla posunout za pouhý popis, resp. komentování statistik.
Otázky k obhajobě:
Obr. 2.: Proč jste ho zvolil? Jaké jsou uvnitř územní jednotky?
Obr. 9: Připadá Vám přehledný? Proč nebyly raději zvoleny 3-5 letá časová období (eliminace
náhodných vlivů)?

Pokusil se autor při analýze migrace podívat se alespoň do r. 2004 na její strukturu podle vzdělání?
Byly údaje při analýze hrubých měr standardizovány? A když ne, proč (obr. 10-13)?
V jakých jednokách je uveden podíl jednotl. věk. skupin na obr. 18?
Čím je způsobena sezónnost nezaměstnanosti na Moravskotřebovsku? Co by mohlo způsobit její
celkový pokles?
Kdo prováděl shlukovou analýzu?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci, 5. června 2012

………………………………………………………
Pavel Ptáček
oponent práce

