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Analýza dopravní dostupnosti školských zařízení na území města Olomouce

Hodnotenie:
Maximálny

Udelený

počet bodov

počet bodov

Metodika (stanovenie cieľov, výber metód)

10

10

Štruktúra práce (vnútorná vyváženosť, logická nadväznosť častí práce)

10

10

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

10

9

Kreativita, tvorivý prístup a vlastný autorský vklad

20

18

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, splnenie cieľov a prínos práce

20

19

Obsahové zhodnotenie netextových častí práce (tabuliek, obrázkov)

10

8

Dodržanie noriem formálnej úpravy práce vrátane citačných noriem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnotenie práce

100

92

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



Už v názve práce mohlo figurovať ZŠ namiesto všeobecného "školské zariadenia", bolo by to
presnejšie.



V práci je niekoľko preklepov, resp nedokončení (napr. zástavky ... a ..., XY minút na str. 25).



Na obr. 2 sú školy zle označené (čísla 13-18). Je to škoda, pretože značky pravdepodobne sedia, ale
to nezainteresovaný čitateľ nemôže vedieť.



V obr. 12 by bolo lepšie dať červený a modrý stĺpec vedľa seba, bolo by vidieť lepšie porovnanie
leto - zima a už tam nemusel byť obr. 13, ktorý je podľa mňa nekorektný. V obr. 13 sú do jedného
stĺpca znázorňujúceho 100% zmiešané leto aj zima, to znamená že v 100 percentách je častokrát
jeden žiak (využívajúci rovnakú dopravu v zime aj lete) započítaný dvakrát.



V práci sa pracuje so školskými obvodmi vymedzenými mestom v roku 2011, ale skúmaný šiestaci
a deviataci nastupovali na ZŠ už dávno. Ako to bolo predtým, boli tie obvody iné, príp. boli vôbec
vtedy vymedzené nejaké obvody?

Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem jej hodnotenie známkou A.

V Olomouci 30. 5. 2012

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

