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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno                                   

Posouzeno - podezřelá shoda          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci pozitivně. Formulování cílů práce je v úvodní 

kapitole méně přehledné, formulovaná hypotéza a výzkumné otázky cíle upřesňují, cíle bakalářské 

práce byly splněny. Vybrané socio-ekonomické charakteristiky, především struktura obyvatelstva, ne 

úplně korespondují s cíli práce. Práce s odborným jazykem nese jisté nedostatky - např. "…dopravní 

komunikace města Vimperk je ideálním centrem v rámci okresu …". Autorka sice cituje řadu 

dopravních geografů, pouze ale díky nim definuje základní termíny, chybí zde teoretické ukotvení 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KGE 

v termínu stanoveném vedoucím KGE. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

 

práce. Zahraniční autoři až na jednu výjimku v práci chybí. Rovněž interpretace výsledků práce 

postrádá teoretický podtext. Oceňuji pečlivost práce autorky, pravidelné konzultování zpracování 

práce, kvalitní formální zpracování údajů v podobě četných map a snahu o souhrnné vyhodnocení 

výsledků bodovací metodou.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jaké charakteristiky (FG, SEG) jsou určující pro dopravní systém Prachaticka a jeho postavení v rámci 

Jihočeského kraje?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 28. 05. 2019        Podpis hodnotitele  
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