
opoNnNTsnf posuDEK

na bakalářskou práci Tomáše Hlavičky
'' Sociální geo grafie mikroregionu Poděbradv,,

obsahem předloŽené bakalářské práce je-sociálně geografická ana\ýzamikroregionuPoděbrady se zaměřením na hospodářsko-geografický vývoj v transformačnim období po roce1989. Cílem práce bylo vytipovat oaultui u uttluíy,,kt".é mají v uvedeném územípředpoklady rozvoje. Svým roisahem (58 stran textu,'á3 ,b,á,k6 - maP, 25 graft:, a 24tabulek), formou a s menšími výhradami (viz dále) l teón,'Ltou*úrovní zptacovánívyhovujetato práce poŽadavkům kladeným na bakaláiskou práci. Dostatečný je také objemprostudované literatury (nechybí ani literatura zahraniční).
K práci mám však následující připomínky:

,/ Výše uvedený ci| práce byl naplněn pouze částečně. Bylo by vhodné věnovat víceprostoru analýze a zdůvodnění uváděných tvrzení.
,/ Závěr práce by bylo vhodné uspořádat přehledněji. Pokus o provedení tzv. SW.Tanalýzy je logickým výstupem práce tohoto typu a přeh1edné uspořádání silných xslabých stránek, příleŽitosti a hrozeb by zvýšilo kvalitu celé práce.
'/ Technická úroveň map agrafů, které autor vytvářel samostatně z datovýchpodkladů jeslušná, poněkud slabšíje však kvalita a vypovída.ihodnota obtazovýchvýstupů, kteréby|y bez úprav pŤevzaty z jiných 

'a'q.i (často nďitelná legenda, v některýchpřípadech neodpovídá měřítko- naqř' obt' 20, cizojazyčnálegenda - obr,31,matoucípopis - grafy 23 - 25, některé -upyl,ou prev'uty i íchybami - např. obr, 26,kde jsouSedlčany nazvány jako Benešov).
,/ Nové kapitoly je zvykem začínatna nové straně'
,/ PřestoŽe práce je zaměřena sociálně-geograficky, mohla b1.t větší pozornost věnovánavzé4emné interakci FG a SG sfery v regionu. Větší rozsah by si rozhodně zas|ouži2avelmi stručná kapitola l0, která je věnována Životnímu prostředí.,/ Některé formulace by bylo vhodné upřesrut nebo napsat.srozumitelněji' jednoznačnějiapod. . např. ''Mikroregion se vyznačuje. tím, Že jeho tyzicko-geografické v1rrnezení jeneurčité'' - na s. 12,,,(Jb74ek obyvatelstva je v tomto území rozvojem a určitýmřešením je celková restrukturalizace v širším územním' funkčním i Árganizaenimkontextu.'' na s' 20, ,,Zásadní rozdíl mezi ťtrma*i ,idti.imi ,, poáou.adech a jejímvenkově je v (ne)přítomnosti zahraničního kapitálu',, na s. 42, ,,Financování firmy seděje z vlastních zdrojů i pomocí úvěrů z bánk.,, na s. 45, ',Významným škůdcemŽivotního prostředí je intenzívní zemědělská činnost.,, na s. 53,/ Na s. 14 by bylo vhodné vysvětlit zkratku KRV a významtohoto ukazate|e.
'/ Hodnota 15 466 

,obyv. 
uvedená v poznámc e č. 2 nas. l5 se pravděpodobně váahuje ktehdejšímu soudnímu okresu Městec Králové. Text je usát ro,.,'uň;;; tak, že bymohlo dojít k mylné představě, Že se jedná o poe.i áuyvatel města.,/ Je diskutabílní, ,!u hlavní příčinou větší moŽnosti uplatnění vysokoškolskyvzdělaných obyvatel v samotnéÁ 

Tě:.Ť 
P9'{ěb1adv je počet SŠ a VoŠ is. z:;. Není todáno spíše koncentrací sluŽeb (lázeňství - lékaři), případně průmyslu?



Zajímavý je propad zaměstnanosti v terciéru v obci IfuěŽičky během období I9g1 -
200l (s. 30). Tato skutečnost by zaslouŽila bližší komentář.

Kapitola 8 by mohla být uspoŤádána přehledněji - např. spojit kapitoly 8.5 - 8.8 do
jedné kapitoly a v úvodu této kapitoly uvést obecná tvizení, která jsou roztroušena na
více místech, Značná pozornost je v této kapitole věnována vychvalování ťrrmy
Poděbradka' a. s. na. s. 44 Úaa3 o prvenství v prodeji vody balené v PET lahvích (v
roce l998) by však bylo dobré ověřit'

U titulů Newlands (2003) a Schumpeter (1939) je v seznamu literatury zbyečně
dvakrát uveden rok vydání.

I přes výše uvedené připomínky doporučuji předloŽenou bakalářskou práci k
obhajobě.

V Praze dne l3. záÍi2006

Mgr. Tomáš Matějček
oponent


