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Autor práce: Kopáčová Markéta   

 

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 bakalářská práce obsahuje 60 stran, včetně 10 příloh, které  vhodně doplňujících obsah 
samotného textu. Bakalářská práce je rozvržena do 4 kapitol a její struktura je logická. Seznam 
literatury je přiměřený obsahu. Předložená práce splňuje všechny požadavky na formální úpravu 
bakalářských prací i na její věcný obsah. 
 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cíle práce jsou jasně definované, relevantní vzhledem k tématu i k probíhajícímu hospodářskému a 
populačnímu vývoji ve zvolených oblastech Kalifornie a Illinois. Hlavním cílem této práce bylo 
charakterizovat vývoj obyvatelstva a ekonomiky Kalifornie (Pacifická oblast) a Illinois (Střední 
Severovýchod) a následně nalézt rozdíly i příčinné souvislosti v tomto vývoji. Práce svým obsahem 
těmto cílům odpovídá. 

 

Práce s literaturou 

Autora svým výzkumem navazuje na DP a BP, které se tématem v minulosti zabývali a rozvíjí zjištění, 
které tyto práce přinesli. Práce z literaturou je na dobré úrovni, autorka navazuje spíše na empiricky, 
než teoreticky zaměřenou literaturu domácí i zahraniční provenience, což vzhledem k obsahu práce 
považuji za dostatečné. 

 

Metodika práce 

Práce srovnává populační a hospodářský vývoj dvou zvolených oblastí na základě širokého spektra 
relevantních kvantitativních indikátorů. Metodiky je zaměřena na zpracování objemného množství 
dat o populačním a hospodářském vývoji. 
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Analytická část práce 

Práce přináší značné množství závěrů, které jsou zdařile diskutovány v širších souvislostech 
globálního vývoje a ekonomické recese z konce roku 2008. Nevýhodou je převládající popisní 
charakter práce. 

 

Závěry práce 

Závěry práce jsou jasně formulovány a diskutovány v kontextu relevantní literatury i dřívějších 
empirických zjištění.  Dle mého názoru naplňují stanovené cíle předkládané práce. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Přednosti této práce nesporně převažují nad jejími nedostatky, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Hodnotím ji známkou: 

 

Otázky k obhajobě 

U obhajoby doporučuji prodiskutovat závěry práce ve srovnání z ostatními regiony USA (zejména 
Floridská oblast) a zasazení do celostátního (federálního) kontextu. 

Jak si autorka vysvětluje opětovnou „reindustrializaci“ některých oblastí Střední Severovýchod, a co 
považuje za hlavní faktory toho, dle mého soudu atypického fenoménu. 

Taktéž by mě zajímal autorčin osobní názor a snad i predikce budoucího populačního a 
hospodářského vývoje těchto oblastí v kontextu jak interního vývoje Spojených států, tak i 
globálního vývoje přesunu hospodářského „centra“ z euro-atlantické do asijsko-pacifické zóny. 
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