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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     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená bakalářská práce je kvalitně zpracována. Práce se orientuje převážně na českou literaturu, 

dle které je definováno množství základních pojmů, mnohé ale již nejsou dále v práci využity. Členění 

práce je logické, byť u některých kapitol dochází k drobným překryvům. Vzhledem ke stanoveným 

cílům bych očekával v teoretické části práce zmínění alespoň některých teorií regionálního rozvoje a 

jejich využití pro interpretaci výsledků práce. Práce přináší zajímavá originální data o návštěvnosti 

zkoumaného regionu, která byla získána terénním výzkumem a kterými autorka prokazuje pozitivní 

přínosy sledovaných inovací. Díky tomu lze práci vnímat na pomezí kvantitativního a kvalitativního 
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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). 

 

 

výzkumu. Autorka zpracovávala práci s velkým zaujetím, pravidelně konzultovala její zpracování a 

vcelku trefně zapracovala připomínky vedoucího práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

V práci je zmíněna příhraniční poloha studovaného regionu a problematika přeshraniční spolupráce. 

Máte informace o tom, jak významný je podíl zahraničních návštěvníků resp. zda-li zkoumané inovace 

měly vliv na zahraniční návštěvnost?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 28. 05. 2019        Podpis hodnotitele  
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