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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Iveta Juřičková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Analýza trhu práce v okrese Vsetín

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

5

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

3

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

15

7

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

12

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

67

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:
Jde o celkem slušně zpracovanou analýzu trhu práce v okrese Vsetín (chybí jí však analýza
geografická - analýza za mikroregiony okresu Vsetín, např. správní obvody obcí s rozšířenou
působností nebo s pověřeným obecním úřadem). Největší spokojenost vyslovuji s obsahem kapitoly
5.3 Největší zaměstnavatelé okresu Vsetín, kde je řada zajímavých informací o hospodářství okresu.
Nedostatky v práci:
Metodika je napsána zajímavě. Je koncentrována do 1 odstavce o 56 řádcích. Tento odstavec obsahuje i
zdroje dat i rešerši literatury. S tak rozsáhlým odstavcem jsem se ve své pedagogické praxi nesetkal.
Některé metodické části práce jsou poté vkládány do jednotlivých kapitol. Bylo by lepší je zařadit do
kapitoly Metodika (např. strana 25).
Nepochopil jsem vůbec kapitolu 3 Teoretický vstup, který je složen z charakteristiky okresu,
obyvatelstva okresu a (?) teoretického pojetí hlavních ekonomických ukazatel (ne ukazatelů).

Nepochopil jsem také názvy tabulek 6 a 7. Podíl žena na MD a pracujících důchodců na zaměstnaném
EAO. Každý zkrácený název v tabulce přece musí být pod tabulkou vysvětlen. V tabulce 17 je uveden
sloupec OPM, pod ním jsou data za Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. V celé práci o
OPM není ani zmínka, chybí dokonce i v seznamu použitých zkratek.
Otázky k obhajobě:
Závěr práce je koncentrován do jednoho odstavce o 38 řádcích. Prosím tedy o stručné uvedení dílčích
závěrů, ke kterým dospěla autorka práce.
Jaký podíl tvořili zaměstnanci elektrotechnického průmyslu na celkové zaměstnanosti v okrese Vsetín
v roce 1989 a jaký v roce 2011?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou D.

V Olomouci, 4. června 2012
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Václav Toušek
oponent práce

