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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Metodické přístupy k měření chudoby ve světě     

Autor práce: Dušan Novák   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Výzkumné otázky této práce jsou: 

1) Jakými způsoby lze chudobu měřit? 

2) Jaká data o míře chudoby jsou, za jaká území a jaké časové období dostupná? 

3) Jaké problémy při měření míry chudoby mohou vyvstat? 

4) Jak se liší prostorová distribuce chudoby v závislosti na použitém ukazateli? 

Výzkumné otázky jsou logicky stanovené a v průběhu práce autor na tyto otázky odpovídá. 

 

Práce s literaturou 

Autor pracuje velmi dobře s literaturou, správně cituje a uvádí zdroje v seznamu literatury. Rozsah 

literatury je široký a na bakalářskou práci více než dostačující. 

 

Metodika práce 

Předložená bakalářská práce je velmi dobře zpracovaná také po metodické stránce. Autor používá 

několik kvantitativních metod, které přehledně vysvětluje a srovnává. Metodika je vzhledem k cílům 

práce dobře zvolená.  

 

Analytická část práce 

Empirická část práce je zajímavá a relativně čtivá, byť mnohdy spíše popisná. Autor se dobře 

vypořádal se spojením metodologických a empirických cílů.  

 

Závěry práce 

Autor v závěrečné kapitoly rekapituluje výzkumné otázky a shrnuje výsledky práce. Nicméně 

odpovědi na některé výzkumné otázky jsou poměrně vágní, a to zejména v případě poslední 

výzkumné otázky „Jak se liší prostorová distribuce chudoby v závislosti na použitém ukazateli?“, 

které není v závěru věnována přílišná pozornost. Závěr, jakožto nejpodstatnější část práce, mohl být 

zpracován přehledněji a strukturovaněji.  
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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 

Předložená práce je po formální stránce výborná; občas lze mít výhrady k některým slohovým 

obratům autora. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Předložená práce je velmi kvalitně zpracovaná, a to jak po stránce formální, tak po stránce 

obsahové. Autor velmi dobře pracuje s literaturou. Také metodicky je bakalářská práce velmi dobře 

zpracovaná. Autor si na začátku práce stanovil výzkumné otázky, kterým se v průběhu práce věnoval 

a na které odpověděl. 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Jakou metodu (a data) byste volil pro sledování vývoje chudoby ve světě a proč? 

2. Jaký vývoj prostorového rozmístění chudoby (absolutní chudoby dle Vaší definice) v dalších 

10-20 letech očekáváte a proč? 

3. Jaký si myslíte, že má tento výzkumný směr praktický smysl? 

 

Datum: 31.5.2019  

Autor posudku: Vojtěch Nosek  
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