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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Kateřina Mazánková

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Geografická analýza obslužné sféry mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem

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

8

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

15

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

84

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: výborně (100–85 b.), velmi dobře (84–70 b.), dobře (69–55 b.), nevyhověl (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Celkové hodnocení vyznívá kladně: práce, i přes určité nedostatky, je zdrojem řady nových,
zajímavých a inspirativních informací, které mimo jiné vypovídají o současné socioekonomické situaci
SO ORP Bystřice nad Pernštejnem.
Nedostatky v práci:
Je škoda, že se autorce nepodařilo získat dílo J. Maryáše z roku 1988, z kterého metodologicky
kompletně vychází jádro DP. Chápu, že zmíněná práce je poněkud hůře dostupná, a proto nepovažuji
za závažnou chybu, že čerpala pouze z diplomek vzniklých pod jeho vedením. Přesto si myslím, že
užití těchto DP mělo vliv na celkové vyznění především teoretických a metodologických kapitol práce.
V některých případech sklouzává zhodnocení výmezených spádových regionů na základě
dotazníkového šetření k pouhému výčtu obcí bez pokusu o interpretaci. Přitom, alespoň podle mého
názoru, jsou některé parciální regiony vymezeny poněkud překvapivě a zasloužily by si přinejmenším

stručný komentář (viz například oscilace obce Ždánice mezi Bystřicí n. P. a Novým Městem n. M.
v případě vymezení "mikroregionálních zdravotnických regionů")

Otázky k obhajobě:
Autorka uvádí, že pro zhodnocení změn obslužné sféry po roce 1989 využila retrospektivní metodu
spočívájící v rozhovorech s místními obyvali obcí. Jak tyto rozhovory probíhaly? Proběhly ve všech
obcích? Podle mého mínění uvedené informace neodpovídají zcela skutečnosti: například existenci
úplné základní školy v obci Rovečné v roce 1989 mohu dosvědčit z vlastní zkušenosti.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Olomouci 15.5.2011

………………………………………………………
Jan Daniel
oponent práce

