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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Vanda Dolínková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Časoprostorový vývoj města Nový Jičín

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

10

6

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

10

6

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

12

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

6

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

7

Celkové hodnocení práce

100

69

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.).

Připomínky k práci a případné otázky k obhajobě:
Práce splňuje předepsanou metodiku a cíle. Věcné chyby se v práci víceméně nevyskytují, autorka
dobře zvládla práci s dostupnou literaturou. Práce má veškeré formální náležitosti, obsahuje řadu
plánů, obrázků a tabulek. Přesto práce nemůže být považována za zcela správnou, dále uvádím výčet
nepřesností.
Poznámky do budoucna: 1) Je třeba více prostoru věnovat formální a estetické stránce práce v některých místech chybí interpunkce, časté jsou překlepy (např. str. 15 v údolí tvořením, str. Žilina
výrazně a poničena bleskovými povodněmi, str. 20 výstavba autobusového nádraž atd.) , psaní
velkých a malých písmen (např. str. 12 státní okresní archiv Nový Jičín, str. Jižní části
Moravskoslezského kraje atd.), chyby v některých citacích (např. str. 8 Jurok, 2001 nebo na str. 11
chybí za uvedenými jmény rok, str. 18 Klapka, Niedźwiedźová), v celém textu jsou špatně uváděna
procenta (např. str. 30 35,4% (procentní) atd.). 2) Na str. 17 autorka popisuje historii města, ale bez
časové posloupností událostí, bylo by vhodné ji dodržet.

Připomínky a faktické poznámky: 1) V kapitole "Vymezení území" autorka nezachovává logické
uspořádání textu. V prvním odstavci je psáno o administrativním vymezení, počtu obyvatel atd.
v dalších pak skáče z popisu fyzickogeografického k socioekonomickému. 2) Z geomorfologického
hlediska Nový Jičín leží v Podbeskydské pahorkatině. 3) Str. 13 autorka uvádí, že Ostrava - Mošnov je
druhé největší letiště v České republice, myslím, že druhé největší je Brno - Tuřany. 4) Str. 14 Loučka
se nachází na západ od centra města, směrem na Hranice. 5) Str. 30 tab. 4 v tabulce je uveden okres
Nový Jičín, ale počet obyvatel nesouhlasí (152 766 obyvatel), v textu ale autorka porovnává údaje s
městem Nový Jičín. 6) V tab. 3 a 4 nesouhlasí hodnoty počtu obyvatel pro město Nový Jičín. 7) Str. 30
u vzdělanostní struktury obyvatelstva by bylo lepší dodat, že se hodnota vztahuje k obyvatelstvu
staršímu 15-ti let. 8) Str. 33 v textu je uvedeno obsazení pracovních míst na 100 zaměstnaných v níže
uvedené tabulce pak na 1000 zaměstnaných. 9) Str. 42 v prvním odstavci autorka uvádí, že se ve městě
nachází 27 % rodinných domů a 73 % bytových domů, v tab. 10 na str. 43 ale uvádí hodnoty opačné.
Otázky:
1) Na str. 14 autorka uvádí, že v Bludovicích převažují bytové domy. Opravdu převládájí
v Bludovicích bytové domy nad rodinnými? Bylo možné uvést zdroj této informace?
2) Str. 15 Na základě čeho autorka usuzuje, že obyvatelé Straníku vidí sloučení s Novým Jičínem jako
záporné? Chybí zde opět zdroj této informace.
3) Str. 16 Dostavěním hradu a městského zámku vzrostl vojenský a rezidenční význam města.
Dostavěním jakého hradu?
4) Str. 17 V kterém století byla vystavěna císařská silnice vedoucí z Hranic do Příbora?
5) Str. 20 Autorka se zmiňuje o záměru výstavby autobusového nádraží na horním nádraží, ale
neuvádí žádný zdroj této informace, která je značně podezřelá. Neříkám tím, že je mylná.
6) Str. 23 Autorka uvádí, že výstavba sídliště Loučka probíhá od roku 1977, kdy bylo vystavěno 60
„bytů“ (myšleno domů?) a v roce 1985 se naplno rozběhla výstavba podél ulice Dlouhá, na snímcích
pak hodnotí snímek z roku 1960 a 1979, a doplňuje, že se již naplno rozběhla výstavba sídliště Dlouhá;
kdy tedy došlo k výstavbě sídliště?
7) Str. 29 tab. 2 Jak je možné, že hodnoty HMP v roce 2001 za obec, kraj a Českou republiku se
pohybují kolem 9 ‰, ale za ORP Nový Jičín přibližně 19 ‰? (podobný případ v tabulce následující i
pro rok 2010 i pro HMÚ)
8) Str. 29 tab. 3 Je hodnota pro rok 2001 uvedena správně? (K 1.3. 2001 je uvedena hodnota v SLBD 25
325)
9) Dokážete podat nějaký komentář k fotkám, které přikládáte jako přílohu č. 4 Město v době
komunismu?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.

V Olomouci 31. 5. 2012

………………………………………………………
Pavel Klapka
oponent práce

