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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Zuzana Slotíková

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Pracovné a študentské aktivity Slovákov v Českej republike

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

7

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

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

15

11

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

9

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

8

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

8

Celkové hodnocení práce

100

74

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:
1. Realizace dotazníkového šetření: Percepce vysokoškolského studia v ČR očima slovenských
studentů.
2. Zajištění dat o počtu studentů ze Slovenska na jednotlivých fakultách v ČR v akademickém roce
2011/2012 a dat o počtu uchazečů ze Slovenska na vysoké školy v ČR v roce 2010.
Nedostatky v práci:
1. Pro analýzu dat autorka práce nevybrala správné ukazatele: viz. analýza pracovní migrace ( kde
rozhodujícím ukazatelem měl být podíl občanů SR na pracovní síle okresu a ne podíl občanů SR na
všech cizincích - pracujících) nebo analýza zastoupení slovenských studentů na fakultách vybraných
škol (rozhodujícím ukazatelem měl být podíl slovenských studentů na všech studentech jednotlivých
fakult).

2. Diplomová práce není vybavena původními daty, které měly být součástí příloh. Mé kladné
stanovisko k práci podmiňuji doplněním práce o zjištěná data o počtu slovenských studentů na
fakultách vysokých škol (zařadit do přílohy ještě před obhajobou), data o pracovní migraci nemusí být
řazena do přílohy, ale je potřeba uvést přesně zdroj (např. Bulletin VÚPSV č. 28/2012).
3. Připomínky mám k nepřesnému vyjadřování a k řadě faktických chyb (za největší považuji
komentář k tabulce č. 9, která má popřehazovaná data).
Otázky k obhajobě:
1. Kde je reálně největší koncentrace občanů SR pracujících v ČR (zkuste to vyjádřit pomocí podílu na
pracovní síle okresů)? - neopomeňte zdůraznit skutečnost, že vámi analyzovaná data nezahrnují
osoby podnikající na živnostenský list.
2. M. Halás při analýze migrace ČR - SR v 90. letech používal data ČSÚ o přistěhování občanů SR do
ČR a data SŠÚ o přistěhování občanů ČR do SR. Proč nelze obdobnou metodiku použít i pro léta po
roce 2000?
3. Odkuď pochází informace o "protislovenských náladách" v ČR v 80. letech?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C.

V Olomouci 23.1.2013
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