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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Barbora Petříková

Obor:

Biologie-Geografie

Název práce:

Regionální identita Hlučínska

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

83

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.).

Splnění požadavků zadání:
Zadání práce je v podstatě splněno, v souladu s ním se autorka zaměřila na volební chování obyvatel
Hlučínska v období po roce 1989 a na možné odrazy specifické regionální identity ve volební účasti a
ve výběru politických stran. Toto zaměření práce se mělo odrazit i v názvu práce (to je ovšem chyba
vedoucího …). Poněkud propracovanější mohla být teoretická stránka práce, při hodnocení různých
znaků regionální identity postupovala autorka spíše intuitivně - nikoliv však chybně. S vyslovenými
závěry se (až na drobné výjimky) ztotožňuji.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka v práci rozvedla téma, které zpracovávala už v bakalářské práci, o problematiku volebního
chování. Pracovala samostatně, pravidelně využívala konzultací.

Otázky k obhajobě:
Jak vlastně vnímá současná mladá generace na Hlučínsku tradiční nářečí? Používají ho aktivně i
mladí, nebo převládá obecná hovorová čeština?
Došlo od revoluce v roce 1989 k výraznějšímu oživení náboženského života?
Zůstaly na polské straně hranice nějaké zbytky původního obyvatelstva, nebo byla jeho "výměna" po
roce 1945 úplná?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 15. 5. 2013
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Miloš Fňukal
vedoucí práce

