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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Jiří Jelínek

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Geografické aspekty industrializace města Pardubice

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

6

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

8

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

14

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

14

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

9

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.).

Klady práce:
Autor práce si dokázal zajistit mé data o průmyslu z roku 1987 (bohužel si již nezajistil data po roce
1989). Pozitivně hodnotím kartogramy uvedené v práci na straně 62 (lokalizace průmyslových
podniků v roce 1987 a 2008).
Nedostatky v práci:
Psát o průmyslu v Pardubicích a nezajistit si a neseznámit se se základní publikací o pardubickém
průmyslu Petra Borovce: Historie a současnost podnikání na Pardubicku z roku 2007, je skutečně na
pováženou. A to už vůbec nemluvím o mé a Vančurově analýze pardubického průmyslu z roku 1996
(viz. Podkladová studie pro územní plán města Pardubice, GAREP.
Metodika práce není zpracována nejlépe, připomínky mám k tabulkám, které přesahují okraje, chybí
zevní orámování, 1 tabulka (5) je uváděná na dvou stránkách.

Otázky k obhajobě:
Objasněte ukazatel Komplexní Význam (KV) uvedáděný v tabulce 1! V textu práce není o něm ani
zmínka.
Společnosti Foxconn CZ je věnován článek z regionálního tisku uvedený na straně 5. Jaký význam má
tato společnost v hospodářství ČR?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.

V Olomouci, 4. června
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Václav Toušek
oponent práce

