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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Václav Čapek

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Regionální disparity v území Italské republiky

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

7

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

88

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:
Práce je zajímavou studií regionálních disparit v Itálii, díky kartografickým přílohám navíc poměrně
názornou. Kladně hodnotím myšlenku autora nespokojit se s pouhým komentováním regionálních
odlišností, ale navrhnout index disparit, pomocí kterého tyto územní diferenciace zhodnotí
komplexněji.
Nedostatky v práci:
V práci vidím dva základní nedostatky. První z nich spočívá v metodice práce. Co vedlo autora
k výběru proměnných, jimž se v práci věnuje? Nikde jejich výběr nediskutuje. Je nahodilý, nebo
v souladu s literaturou, se kterou pracoval? Při konstrukci souhrnného indexu pak není vůbec
uvedeno, jak získéme výslednou hodnotu. Pouze víme, že maximum, nebo minimum je 1 000 bodů…
Toto by mělo být v práci uvedeno. Současně se jako problematický jeví výběr proměnných
vstupujících do tohoto indexu, navíc nejsou ke stejnému datu. Druhý problém vidím v komparaci,
stačilo by srovnání se stavem před deseti lety (viz zadání práce), nebo jednoduché zhodnocení vývoje.

Otázky k obhajobě:
Jak byly vybírány proměnné k analýze?
Podle jakých kritérií autor vybral proměnné pro konstrukci souhrnného indexu?
Jak se hodnota tohoto indexu pro region spočítá?
Jak se od roku 2000 disparity vyvíjí?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 04. 06. 2012
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Petr Kladivo
oponent práce

