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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Rozvojový potenciál nejmenších obcí     

Autor práce: Pavla Taičmanová    

 

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 (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Rozsah práce je přiměřený, práce je psána plynulým a velice čtivým stylem, autorka využívá značné 

množství odborných zdrojů, nejen českých, ale i zahraničních.   

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Téma práce je aktuální a zajímavé, cíle byly stanoveny přiměřeně, hypotézy byly podloženy teoriemi 

velice pečlivě a podrobně. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce je založena na velice pečlivě připravené teoretické části, která vychází z bohatého seznamu 

odborných zdrojů českých i zahraničních autorů. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Vzhledem k řešenému tématu byla metodika zvolena vhodně s využitím kvalitativních přístupů. 

V práci jsou analyzována relevantní statistická data a výsledky této analýzy jsou dále využívány 

k porovnání s výsledky vlastního šetření. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Nástroje a techniky použité k vlastnímu výzkumu jsou zvoleny, použity i interpretovány správně, 

detailně a výsledky jsou provázány s dalšími analýzami statistických dat v logickém celku. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 
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Závěry práce jsou v kontextu sledovaného území přesvědčivé, jsou kvalitně interpretovány 

s využitím teoretických východisek. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Velice pěkná práce, kvalitně teoreticky založená, dobře zpracovaná i v praktické části, výborně 

provázaná v diskusi a závěrech. Doporučuji využít k publikování.  

 

Otázky k obhajobě 

Jakým způsobem by bylo možno posílit lidský / sociální kapitál malých obcí? 
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