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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Monika DOČKALOVÁ

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Kroměříž (regionálně
geografická analýza)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

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

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

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

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.).

Klady práce:
Velice slušně provedená analýza trhu práce od převratu do roku 2011, obzvláště oceňuji bližší
zaměření na období "ekonomické krize" v okrese KM a analýzu problémových skupin obyvatelstva.
Nedostatky v práci:
Vážné nedostatky práce nemá, kromě menších nepřesných stylistických chyb, překlepů a chybějící
odkazu literatury v souhrnu (Němeček a kol., 2001).
Otázky k obhajobě:
V závěru píšete: "Postavení okresu KM v rámci Zlínského kraje patří k velmi špatným a obávám se, že
v následujích měsících, případně letech se situace nezlepší." Co pro zlepšení situace dělá město
Kroměříž a Zlínský kraj? Existuje či připravuje se nějaký strategický dokument, kde by byly
definovány priority a kroky do dalších let pro okres KM?

Jaký je váš názor na nově vzniklou průmyslovou zónu v Holešově? Může zóna do budoucna výrazně
zlepšit situaci v regionu?

Samotné téma by si určitě zasloužilo popřípadné rozšíření a specifikaci v rámci "budoucí" diplomové
práci.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.
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