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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Hana Vallová

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Vliv ekonomické krize na situaci na trhu práce v okrese Frýdek_Místek (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

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

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:
Logicky uspořádána práce. Výklad dopadů krizového období na trh práce v zájmovém území je
vhodně zasazen do jednotlivých fází jeho vývoje. Práce je na dobré odborné úrovni, ovšem diskuze
s literaturou mohla být více propracovaná.
Nedostatky v práci:
Práce nemá větších nedostatků. Mezi ty některé patří např. prohřešky proti jazyku nebo větší využití
zahraniční loteratury.
Otázky k obhajobě:
- Str. 14: Co je metoda dotazníku a co metoda řízeného rozhovoru? Je vysvětlení použité metodiky
korektní (viz poslední odstavec).

- Tab. 14: Co autorka rozumí "interním zdrojem UP v Olomouci" (viz zdroj tabulky)?
- Str. 33: V seznamu literatury není ueden zahraniční zdroj.
- Obr. 3 a 4: Nepravdivé uvedení zdroje.
- Proč byla v kap. 9 jako jedna ze tří případových studií udevedena firma Netis, a.s., podle jakého
klíče?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 6. 6. 2012
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Zdeněk Szczyrba
oponent práce

