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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Petra Rumíšková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Zlín (regonálně geografická
analýza)

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

92

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:
Celkem solídní analýza zaměstanosti i nezměstanosti v okrese Zlín s důrazem i na problémové
skupiny obyvatelstva. Pozitivně lze hodnotit i zařazení údajů o struktuře zaměstnanosti z posledního
sčítání lidu.
Nedostatky v práci:
Autorka se nepokusila sestavit pořadí největších zaměstnavatelů na Zlínsku v současnosti. I když
neměla k dispozici údaje o dojížďce za rok 2011, mohla se zabývat tímto regionálním procesem
v letech 1991 -2001(buď alespoň vypočítat obsazená pracovní místa v největších střediscích okresu,
případně ve SO ORP).Poměně malá pozorost je věnována změnám ve východní části Zlínského
okresu.
V práci se vyskytují občasné gramatické chyby, které mirně snižují úroveň práce.

Otázky k obhajobě:
Rudý říjen působil ve Zlíně, nebo v Otrokovicích?
MITAS působí ve Zlíně nebo ještě někde jinde v okrese?
Jací jsou nyní největší zaměstnavatelé v Luhačovicích, Slavičíně a ve Valašských Kloboukách a co se
stalo s velkými podniky působícími v uvedených městech ještě na počátku transformačního období?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 31.5.2012

………………………………………………………
RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.
oponent práce

