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1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Práce si klade za cíl nejen komplexně představit víceúrovňové modely, ale také poukázat na jejich 

důležitost a opomíjení v geografické praxi. Metodologicky zaměřených bakalářských prací k vidění 

nebývá příliš mnoho. Autorka si již za tento „krok do neznáma“ zaslouží uznání. Pochválit je nutné 

také stanovení cíle v podobě „identifikace jednotlivých individuálních a regionálních proměnných 

souvisejících s nezaměstnaností a odhalení velikosti efektu těchto proměnných na nezaměstnanost“, 

kdy teoreticko-metodologický cíl byl doplněna i cílem z empirické oblasti. 

 

Práce s literaturou 

Autorka pracuje s celou řadou odborných titulů, které dokáže velmi dobře seskupit či propojit. 

Teoretická část je i vzhledem k povaze práce velmi čtivá. Kromě statistické problematiky obsahuje 

také dostatečné množství problematiky geografické. Práce s literaturou je i z formálního hlediska 

na velmi vysoké úrovni. 

 

Metodika práce 

Metodické uchopení se pro bakalářskou práci netradičně prolíná celým textem. Je to dáno 

již samotným hlavním cílem práce. Nelze (a není ani žádoucí) proto striktně oddělovat tuto kapitolu 

od kapitol ostatních. Nutno v tomto bodě poznamenat, že metodologická rovina této práce je její 

nejvýznamnější přidanou hodnotou. 

 

Analytická část práce 

I v této části pokračuje metodologická osvěta prolínající se celou prací s tím rozdílem, že zároveň 

probíhá aplikace na konkrétní téma. Opět je zdůrazňována otevřenost geografických systémů 

a problém statisticky takové systémy hodnotit. Každý postupný krok autorka doplní patřičným 

odůvodněním a upozorněním na možný vznik statistické chyby. Analýza je tvořena a představena 

uceleně, v logické posloupnosti se čtivým a zároveň odborným komentářem (v geografickém 

prostředí je nutné udržet čistě statistické aspekty v rovnováze s logickou interpretací geografických 

dat, což se autorce daří). Autorka identifikovala stěžejní proměnné ovlivňující nezaměstnanost, 

kvantifikovala jejich vliv, ale neshledala smysl pro použití oné víceúrovňové analýzy z důvodu 

nedostatečného vlivu hierarchické struktury dat. I toto konstatování je ale technicky správným 

závěrem této části práce. 
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Závěry práce 

Autorka v závěru stručně shrnula podobně jako v úvodu kontext vzniku (a potřeby) takové 

akademické práce a úspěšně argumentovala nevyužití samotné víceúrovňové analýzy kvůli slabému 

vlivu hierarchické struktury dat. Z její argumentace je poznat její velmi dobrá orientace v této 

problematice. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Autorka opomíjí jedno ze základních typologických pravidel, kdy zanechává na konci řádku 

(jednoznakové) předložky a spojky. Pravopisné chyby se v textu téměř nevyskytují, jedná se 

především o tzv. „překlepy“. V žádném případě však tyto drobnosti nemohou ovlivnit kladné 

hodnocení práce. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Předkládaná práce je na úroveň bakalářského studia opravdu výborná. Obsahuje všechny náležitosti, 

které musí bakalářská práce splňovat, a téměř v celé její délce je věnována pozornost 

metodologickému uchycení. Vyčerpávající představení vhodně zvolených statistických metod je 

doplněno přehledným využitím na praktickém příkladu.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1) Aplikace pokročilejší analýzy se v tomto případě nezdařilo. Pro jaký soubor dat by 

víceúrovňové modely pravděpodobně mohly být konstruovány (bez ohledu na dostupnost 

takového souboru dat)? 

2) Existuje potenciál propojit představenou metodu s prostorovou statistikou? V čem se budou 

přístupy doplňovat a kde vzniknou „třecí plochy“? 
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