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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Zuzana Horáková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Regionákní disparity v území Francouzské republiky

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

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

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

91

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:
Zadané cíle práce se autorce podařilo naplnit.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka práce samostatně vyhledala a zpracovala potřebná vstupní data, zpracovala na jejich základě
ucelený soubor tematických map, jejich obsah zdárně okomentovala a interpretovala. Bez větších
potíží se držela doporučení z konzultací k formě zpracování mapových výstupů a z jednotlivých etap
zpracování byla patrná ochota opakovaně pracovat na zkvalitnění výsledných map i textu. Práce má i
tak některé dílčí nedostatky, které by zasloužily další úpravy, což ale vzhledem k časovým
možnostem autorky v závěru zpracování již nebylo možné.Týká se to zejména hodnocení souhrnného
indexu regionálních disparit, jehož pojetí nemusí být pro čtenáře dostatečně srozumitelně popsáno, a
u jednotlivých charakteristik v kapitole 5 bylo doporučováno interpretovat vlastní mapové výstupy
ve srovnání s dříve provedenými studiemi jiných autorů.

Otázky k obhajobě:
S jakými indexy regionálních disparit jste se setkala ve francouzské odborné literatuře a s jakými
v českém prostředí? Prosím o stručné souhrnné srovnání, nejlépe i se zahrnutím metod hodnocení
regionálních disparit, se kterými jste se seznámila v rámci svého současného bakalářského studia.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 8. června 2012

………………………………………………………
Martin Jurek
vedoucí práce

