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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Tomáš Chromec

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Transformace odvětví vodárenství po roce 1989 (geografická analýza)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

4

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

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

83

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:
Jazyková stránka práce, přehlednost, logická návaznost, práce s literaturou - slušný přehled.
Nedostatky v práci:
Malý prostor věnovaný metodice, literatura necitována dle předpisů (příjmení autora, rok vydání),
nedostatečně uváděné zdroje (viz. tabulka 1, Český statistický úřad nepostačuje), různý typ
zaokrouhlování (viz. tabulka 2, druhý sloupec - čísla zaokrouhlovaná na 1, 2, 3 desetinná místa).
V práci je uveden pouze parciální pohled na vodárenství v okresech, ale chybí pohled syntetický
(podrobnější komentář k obrázku 9) a také chybí komparace Olomouckého kraje se situací v ČR.
Otázky k obhajobě:
Prosím o vysvětlení obrázku č. 3 a č. 4 na straně 22. Lze očekávat v nejbližší budoucnosti, že
zahraniční kapitál vstoupí i do vodárenských společností, které jsou dosud v českých rukou? Lze

problematiku vodárenství v geografickém výzkumu uchopit? V případě, že ano, na které problémy by
se geografie měla soustředit?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci, 4. června 2012

………………………………………………………
Tatiana Mintálová
oponent práce

