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Regionálně geografická analýza Osoblažska se zaměřením na vývoj po roce 1989

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

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

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

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

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

89

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:
Mezi klady bych zahrnul zejména dobře uchopené téma, poměrně kvalitní zpracování teoretického
konceptu, vhodně vytvořený dotazník a jeho vyhodnocení a velmi pěkně zpracované (žánrové)
přílohy s komentářem, které dokreslují práci. Kladně hodnotím také zaujetí autora problematikou,
které je možné vnímat z textu i "mezi řádky". Vzhledem k poměrně malému rozsahu území a vysoké
pravděpodobnosti "nespolupráce" nehodnotím ani negativně malý počet respondetů mezi "lokálními
elitami".
Nedostatky v práci:
Nedostatky se týkají spíše zpracování příloh a grafů. V grafu 5 bych použil spíše koouzavé průměry,
v přílohách místo tabulek by měly být spíše grafy a kartogramy, které lépe a přehledněji ukáží situaci.

Otázky k obhajobě:
Jaký má a mohl by potenciálně mít vliv vstup do Schengenského prostoru a tedy potenciální posílení
vazeb na Polsko?
Nakolik je reálné podnítit endogenní růst regionu?
Jak se projevuje potenciální čerpání dotací ze strukturálních fondů EU? Jsou vůbec schopni na ně
dosáhnout?
Zkuste vytvořit řekněme 3 různé scénáře vývoje Osoblažska do r. 2030.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 15. května 2011

………………………………………………………
Pavel Ptáček
oponent práce

