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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Jan Pospíšil

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Šumperk (regionálně
geografická analýza)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

83

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:
Práce je logicky strukturována. Výklad dopadů krizového období na trh práce Šumpersku je logicky
zasazen do jednotlivých fází jeho vývoje. Práce působí uceleným dojmem.
Nedostatky v práci:
Za nedostatatky lze považovat drobné prohřešky proti gramatice. Využita byla z velké části tuzemská
literatura, přesto minimálně kapitola pojednávající o ekonomické krizi by si zasloužila větší důraz na
excerpci zahraničních zdrojů. Kapitola 11 Závěr není de facto závěrem, ale opakují se zde zejména
informace z úvodních kapitol (chybí syntéza, vlastní úsudek).
Otázky k obhajobě:
- Tab. 16: V jakém vztahu jsou údaje v tabulce a poznámka ve vysvětlivkách o EAO?

- Str. 47: Jak lze rozumět vyjádření o tom, že v důsledku uzavření papírny v Jindřichově "byl najednou
každý třetí člověk bez práce". Prosil bych uvést konkrétní údaj o propuštěných.
- Jaké opodstanění má používání log firem v odborném textu?-

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 6. 6. 2012
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oponent práce

