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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Libor Cach

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Pozice Moravskotřebovska v regionu: regionálně geografická analýza zaměřené 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

5

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

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

85

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.).

Splnění požadavků zadání:
Studentovi se podařilo splnit zadání práce.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor pracoval vcelku samostatně, využíval konzultací v celém průběhu tvorby práce. Kladně
hodnotím přístup autora, kdy se neomezil na suché komentování prostorové diferenciace jednotlivých
ukazatelů a pokusil se na závěr o syntézu v podobě typologie obcí, byť mohla být důkladnější. Dobré
je i kartografické zpracování, rezervy vidím v jazykové stránce práce, místy se objevují pravopisné
chyby a neobratné nebo nepřesné formulace. Rovněž preciznost zpracování (např. zaokrouhlování na
stejný počet desetinných míst apod.) měla být lepší.

Otázky k obhajobě:
Jak by vypadalo srovnání Moravskotřebovska se sousedními moravskými obvody (např. Konicko,
Mohelnicko)?
Jak lze řešit situaci ve sledovaném regionu, kterou autor poměrně často kritizuje? Jak postupuje kraj,
popř. jednotlivé obce?
Dala by se závěrečná klasifikace obcí zpracovat důkladněji (např. zahrnutím dalších ukazatelů do
analýzy)?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 04. 06. 2012

………………………………………………………
Petr Kladivo
vedoucí práce

