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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Petr WOLF

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Problémové oblasti regionálního rozvoje Zábřežska a jejich řešení

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

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

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

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 strukturovaná práce, která přináší nové poznatky na základě poměrně širokého spektra
empirických analýz.
Textové analýzy jsou kvalitně dokumentovány kartografickými přílohami.
Pozitívně hodnotím analýzu výsledků vlastního dotazníkového šetření a řízeného skupinového
rozhovoru s vybranými respondenty. Diskutabilní je používaní termínu "vyšší územní celek".
V kontextu komparací se jedná a územní celky vyšších hierarchických úrovní.

Nedostatky v práci:
Autor využil jen častečně bohatství vlastních analytických podkladů při formulování syntetických
závěrů.
Některé citace použitých zdrojů nemají správný formát.

Některé grafické materiály nejsou citovány v rámci textu (např. obr. 22, 41, 42, ...).
Některé formulace použité v dotazníku by si zasloužili upřesnění.
Otázky k obhajobě:
Které problémové oblasti regionálního rozvoje Zábřežska si podle autora práce zasluhují prioritní
řešení?
Je možné očekávat v budoucnosti v souvislosti s regionálním rozvojem stiudované oblasti zvýžení
významu faktoru "kreativity" z hlediska zaměstnanecké struktury?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 15.5.2012
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