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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

10

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

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

10

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:
Jde o slušně zpracovanou geografickou analýzu, i když jsem se o průmyslu Bruntálska až tak moc
nového nedozvěděl. Může za to i skutečnost, že autor se opíral o práce mých studentů - doktorandů a
diplomantů. To, že nevyužil moji práci Hospodářský potenciál okresu Bruntál. In: Program rozvoje
okresu Bruntál. Etapa Zhodnocení rozvojových předpokladů. GaREP, Brno 1998, při jejimž zpracování
jsem hovořil se všemi řediteli průmyslových podniků s více než 50 zaměstnanci v okrese, není až tak
velkou chybou, neboť velkou část textu si bez vědomí ředitelky firmy GaREP přisvojil jiný geograf a
zveřejnil ve své publikaci o okresu Bruntál. A tuto publikaci diplomant četl. Vzhledem k mé práci na
Bruntálsku se mi však nejeví počet oslovených 18 firem v dotazníkovém šetření jako "ohromující".
Škoda, že nekonfrontoval mé názory na očekávaný vývoj průmyslu na
s následujícím vývojem.

Bruntálsku z roku 1998

Nedostatky v práci:
Končit studium obhajobou diplomové práce z geografie průmysl a nevědět o statistických datech o
průmyslových podnicích např. za rok 2011 a být závislý pouze na datech HBI to se mi vůbec nelibí.
Nevyužít předběžná data o odvětvové struktuře obyvatelstva z posledního sčítání - to se mi jeví jako
spáchané harakiri (přitom s těmito daty pracují na cvičeních i studenti bakalářského studia). Právě
z nich by byla patrná prohlubující se diverzifikace průmyslové výroby na Bruntálsku (zejména nárůst
významu elektrotechniky, ale i pokles dřevozpracujícího průmyslu)
Otázky k obhajobě:
Kdy vznikla akciová společnost Kofola?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 17.5.2013
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oponent práce

