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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Formulace cíle v bakalářské práci je v souladu se zadáním práce, ale analýza by
měla být pouze nástrojem k dosažení cíle nikoliv cílem samotným. Dílčí cíle jsou
relevantní k naplnění cíle hlavního.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka k vypracování práce využila základní odbornou literaturu, avšak kombinuje
dvě různé formy citování v textu. Také přehled internetových zdrojů v závěru práce
neodpovídá normě citování.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŃ PRÁCE:
Práce po obsahové stránce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. V literární
rešerši je vymezena regionální politika, její cíle a vývoj, ale ve vlastní práci je
především řešen kvalitativní výzkum vybraného města. Autorka sice byla schopna
zajistit mnoho dat z vlastního výzkumu, které v práci prezentuje, ale není jasná
souvislost a návaznost mezi jednotlivými zjištěnými a vyhodnocenými údaji. Není
jasná souvislost mezi literární rešerší a vlastní prací. Například v literární rešerši je
popsána široce problematika a možnosti získání dotací z Evropských Strukturálních
fondů, ale ve vlastní práci na to není návázano (byť například jen uvedením částky
získaných dotací pro zvolený mikroregion Novoměstsko).
Nakonec cílem práce bylo „analyzovat vývoj Nového Města na Moravě“, ale v práci
není ani jedna časová řada, která by ten vývoj jakkoliv vyhodnotila.
.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Práce po formální stránce zcela odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:

Jaký byl cíl dotazníkového šetření? Není mi jasné, proč v práci prezentujete složení
respondentů dle pohlaví, dle věku, dle vzdělání atd (str. 43-46). a až okrajově prezentujete
výsledky, které souvisí s témate práce, a to rozvoj vybraného regionu.
Jaké strategie navrhujete z výsledků SWOT analýzy?
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