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Celkové hodnocení práce:
Předložená bakalářská práce Terezy Sosnovcové se zabývá problematikou dopadů útlumu
těžby černého uhlí na Ostravsko, přičemž klade důraz zejména na oblast trhu práce. Jedná se
o téma velmi aktuální i s ohledem na vývoj v oblasti v poslední době.
Práce splňuje požadavky kladené na Geografickém ústavu PřF Masarykovy univerzity k úspěšné
obhajobě bakalářské práce. Autorka řádně cituje použitou literaturu a zdroje dat. Struktura
práce odpovídá jejímu zadání, je logická, její délka je přiměřená. V úvodu jsou vytyčeny tři cíle
práce, které autorka naplňuje a v závěru znovu komentuje. V práci je několik nepřesných
formulací, místy na sebe odstavce textu ne zcela dobře navazují, jinak je však práce čtivá a bez
zásadních prohřešků.
Autorka velmi hezky pracuje s literaturou. Množství citované literatury je na bakalářskou práci
poměrně značné. Autorka sice z doporučené literatury využila pouze asi polovinu titulů,
nicméně nahradila je tituly neméně kvalitními často od stejných autorů.
Jedním z hlavních přínosů této práce je bezesporu zařazení výstupů ze tří výzkumných
rozhovorů, které autorka v rámci jejího zpracování provedla. Komunikační partneři jsou vybráni
dobře, jsou to odborníci na dané téma z různých sektorů, je jen škoda, že další dva oslovení
partneři, jak píše autorka v metodické části práce, rozhovor odmítli. Úryvky z těchto rozhovorů
jsou do textu zařazeny logicky, avšak v některých případech by bylo dobré je lépe uvést do
kontextu.
Kapitola věnující se srovnání postupu útlumu těžby ve Velké Británii, Německu a Polsku mohla
být zpracována pečlivěji, jednotlivé odstavce textu na sebe mnohdy nenavazují,
pravděpodobně z důvodu vyšší náročnosti práce s textem v cizím jazyce. Bylo by dobré
poskytnout komplexnější srovnání situace ve vybraných státech.

V kapitole Rekvalifikace a podpůrné programy zaměstnanosti by bylo dobré u vyjmenovaných
programů napsat na co se zaměřují, případně jak se odlišují od ostatních programů a proč jsou
významné.
Po formální stránce je práce mimořádně zdařilá, autorka její úpravě věnovala jistě mnoho času,
neobsahuje tak téměř žádné chyby či překlepy. Také z grafického hlediska je práce velmi dobrá,
oceňuji zejména několik map, které autorka sama zpracovala.
Otázky do diskuze:
Sleduje autorka současný vývoj kolem společnosti OKD? Může jej nějak okomentovat
v kontextu předkládané práce? Dochází k útlumu činnosti Nadace OKD?
Stále se plánuje rozšíření těžby do Starého Města a osady Výhoda?
Jaká je budoucnost popisovaného regionu po ukončení těžby uhlí?
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