Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Univerzita Palackého v Olomouci

POSUDOK OPONENTA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Autor práce:

Tomáš Merta

Odbor:

Regionálna geografia

Názov práce:

Sídelní geografie města Ostravy

Hodnotenie:
Maximálny

Udelený

počet bodov

počet bodov

Metodika (stanovenie cieľov, výber metód)

10

7

Štruktúra práce (vnútorná vyváženosť, logická nadväznosť častí práce)

10

8

Práca s literatúrou a zdrojmi informácií (výber, spôsob použitia)

10

9

Kreativita, tvorivý prístup a vlastný autorský vklad

20

16

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, splnenie cieľov a prínos práce

20

16

Obsahové zhodnotenie netextových častí práce (tabuliek, obrázkov)

10

9

Dodržanie noriem formálnej úpravy práce vrátane citačných noriem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnotenie práce

100

83

Obsahová stránka práce

Formálna stránka práce

Navrhované hodnotenie: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 alebo menej b.).

Pripomienky k práci, príp. otázky k obhajobe:


Práca je spracovaná pomerne kvalitne, základná myšlienka je dobrá, štruktúra je vhodná, kapitoly
na seba logicky nadväzujú.



Celkovo nemá práca závažné nedostatky, väčšinou je text aj spracovanie dát korektné, najväčší
nedostatok je asi v tom, že je výhradne popisná. Viac by sa žiadal vlstný vklad a nejaká
originálnejšia metodika, väčšina vecí (napr. aj vrátane SWOT analýzy) je prevzatých.



Je vymedzenie SO ORP Ostrava optimálne? Autor píše, že ľudia z okolitých obcí (dvanástích) už
nemusia chodiť na príslušné úrady do Opavy, NJ, F-M apod. Nie je prirodzené spádové územie
Ostravy trochu širšie?



Bolo by vhodné citovať originálne práce - napr. Matlovič a nie Ptáček, Szczyrba (str. 22) pri
typológii zmien vo vnútornej štruktúre postsocialistického mesta. Matlovičova práca je predsa
dostupná.



Ostrava je typické shrinking city, podarí sa nejako naštartovať jej rozvoj ako stále deklaruje
Rumpel, alebo to je skôr zbožné želanie? Ktoré odvetvia či sektory by sa mohli na naštartovaní
rozvoja podieľať?

Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem jej hodnotenie známkou B.

V Olomouci 30. 5. 2012

………………………………………………………
Marián Halás
oponent práce

