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Hodnotenie:
Maximálny

Udelený

počet bodov

počet bodov

Metodika (stanovenie cieľov, výber metód)

10

4

Štruktúra práce (vnútorná vyváženosť, logická nadväznosť častí práce)

10

8

Práca s literatúrou a zdrojmi informácií (výber, spôsob použitia)

10

7

Kreativita, tvorivý prístup a vlastný autorský vklad

20

16

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, splnenie cieľov a prínos práce

20

13

Obsahové zhodnotenie netextových častí práce (tabuliek, obrázkov)

10

8

Dodržanie noriem formálnej úpravy práce vrátane citačných noriem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnotenie práce

100

74

Obsahová stránka práce

Formálna stránka práce

Navrhované hodnotenie: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 alebo menej b.).

Pripomienky k práci, príp. otázky k obhajobe:


V kapitole Metódy a diskusia s literatúrou nie je popísaná a dokonca ani spomenutá jediná
metóda, ktorá bola v práci použitá.



Väčšina teoretickej časti sa opiera hlavne o prácu Rumpel, Slach, Koutský (2008), ostatných titulov
je spomenutých menej, prípadne sú citované nepriamo z práce spomínaných autorov.



V práci úplne chýba vymedzenie územia, s ktorým chcel autor pracovať. Je to potom dosť
nesúrodé, niečo je za kraj, niečo za okres, niečo dokonca za mesto apod.



Celkovo sa mi zdá, že autor sa snažil nájsť nejaké mäkké faktory rozvoja, ale niekedy pri tom dosť
tápal. V skutočnosti ak chcel niečo hodnotiť, sa tak či tak vracal k "tvrdým" štatistickým dátam.



V práci napr. vôbec nie je spomenutý jeden z doležitých mäkkých faktorov rozvoja na Valašsku,
a to projekt Valašského kráľovstva. Je to komerčný projekt známy po celej Českej republike, ktorý
je dosť významný pre cestovný ruch a určite mohol prispieť k zvýšeniu zamestnanosti napr.
v službách a sektoroch s väzbou na oddych a rekreáciu, ale aj v nejakej drobnej výrobe a pod.

Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem jej hodnotenie známkou C.

V Olomouci 9. 5. 2013
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Marián Halás
oponent práce

