
Posudek vedoucího bakalářské práce

Autor:  Jan  Klubal
Název práce: Vývoj  regionální diferenciace pěstování brambor v Česku s důrazem  na
transformační období po roce  1990
Vedoucí práce:  RNDr. Vít Jančák,  Ph.D.
Oponent:

Předložená   ročníková  práce   má  celkem  55  stran,   v práci  je  zařazeno  20 obrázků
(grafů   a   kartogramů)   a  9 tabulek.   Práce   má   logickou  strukturu,  je  strukturována  do  šesti
hlavních  kapitol  (včetně  úvodu  a závěru),  připojen je  seznam  použité  literatury.  Z formálního
hlediska  postrádám  seznam  obrázků  a  seznam tabulek.  K celkovému  členění  práce  nemám
připomínky.   Po  formální  stránce  je  práce  kvalitní,  řádně  je  citována  literatura,  u  grafických
příloh  jsou   uváděny  prameny.  Ani  po  stránce  jazykové  j.sem  v práci  neshledal  zásadnější
nedostatky.

V první  části  předložené  bakalářské  práci  autor  prokázal  schopnost  rešeršní  práce,
na základě nastudované literatury definuje základní pojmy týkající se daného tématu,  podává
přehled    poměrně    širokého    okruhu    literatury    (a    to    nejen    literatury    geografické,    ale    i
specializované   zemědělské),   charakterizuje   vlastní   metody   práce.   Dále   se   autor  věnuje
regionální   diferenciaci    pěstované   komodity,    a   to   nejen   vsoučasnosti,    ale   i   vývojově.
Výsledky  své  kartografické  analýzy  diskutuje  se  závěry  prací  ostatních  autorů,   které  byly
dříve  publikovány.

Ve   druhé   metodicky  odlišně  zpracované   části   práce   se   autor  jednak  na  základě
zvoleného  modelového  podniku  (Škrobárny  Pelhřimov)  věnuje  situaci  ve  zpracovatelském
průmyslu  a  jednak  se  dotýká  prostorových  aspektů  zásobování  konzumními  bramborami.
Provedl totiž vlastní sondu zásobování maloobchodních  prodejen v Praze.

Autor   pracoval   při   zpracovávání   tématu   samostatně   a   dlouhodobě   (vzhledem   ke
svému  zahraničnímu   studijnímu   pobytu   provedl  většinu   prací   na   podzim   loňského   roku),
v práci se zamýšlí  i  nad  širšími  souvislostmi  a vypovídací schopností dat,  prokázal  schopnost
rešeršní  i  analytické  práce  i  schopnost  výsledky  vlastních  analýz  diskutovat  s výsledky  prací

jiných  autorů.
Závěrem  mohu  konstatovat,  že  k práci  nemám  zásadní  připomínky,  práci  považuji za

kvalitní  jak   po   stránce   obsahové,   tak   i   formální.   Celkově   předložená   bakalářská   práce
splňuje požadavky kladené na  práce tohoto druhu,  práci doporuč"ii k ohhaiobě.                          „

V Praze dne  16.  června 2008
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