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Před|oŽená ročníková práce má ce|kem 49 stran textu, vtom 10 obrázků,6 tabu|ek,
dá|e obsahuje 12 pří|oh (osnova řízeného rozhovoru a'l,1 mapových příloh). Práce je vhodně
strukturována do sedmi h|avních kapito| (vcetně úvodu a závěru),, připó1eny jsóu ostatní
ná|eŽitosti (seznam p_ouŽité |iteratury, tabu|ek, obrázků, příloh). r< óerŘoůemu 

-č|bnění 
práce

nemám připomínky' Po formá|ní stránce je práce kva|itní, řádně je citována |iteratura, u
tabulek a grafických pří|oh jsou důs|edně uváděny prameny. Ani pó stránce jazykové jsem
v práci nesh|edaI zásadnějŠí nedostatky.

Autorka dodrŽe|a h|avní zásady tvorby baka|ářských prací, zejména mám na mys|i
uvedení cí|ů práce a zák|adních hypotéz výzkumu v úvodů práce a náirat, resp. ověřo vání a
diskusi hypotéz v závěru práce.

V Úvodních kapito|ách autorka zdůvodňuje zvo|ený metodický postup výzkumu,
zejména pouŽitou metodu řízených rozhovorů a zdůvodňuje i výběr souboru respondentů.
- Na s' 20 v prvním odstavci autorka srovnává pokles zaměstnanosti na Litoměřicku a

v Cesku v transformačním období. Chybí mi zde zmínka , resp. zamyš|ení nad faktickým
pok|esem počtu ekonomicky aktivních v zemědě|ství (mám na mylti změnu evidence
pracovn íků tzv' přidružených inýrob).

V páté kapito|e autorka shrnula získané informace obohacené v|astní znalostí poměrŮ
v zemědě|ství Litoměřicka v přeh|edně zpracované ana|ýze SWOT.

Práce je doplněna řadou kartogramů, které jsou zařazeny jednak ve v|astním textu,jednak v pří|oze a které vhodně dokňentu4í ana|ýzovana temátá. chtě| bych ocenit takéjejich kartografické zpracování (vhodně zvo|ená barevná stupnice, kompozice mapy,
estetická stránka map atd').

Závěrem mohu konstatovat, Že autorka prokáza|ajak schopnost pracovat se zák|adní
|iteraturou k danému tématu, tak schopnost empiricky ověřit vstupní hypotézy. K práci
nemám zásadní připomínky. Ce|kově před|oŽená baka|ářská práce spiňuje óoŽad.avkyk|adené na práce tohoto druhu, práci doporučuji k obhajobě.
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