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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
Bakalářská práce se celkem úspěšně snaží otevřít téma lesního hospodářství v rámci geografického
výzkumu. Jednotlivými metodickými kroky se většinou podařilo posoudit odborné vazby geografie a
lesního hospodářství. Nejlépe v tomto směru hodnotím vypracovaný strukturovaný přehled zdrojů o
lesním hospodářství, který je využitelný v dalším geografickém výzkumu, včetně historického vývoje
území. Hlubší rozbor by si zasloužila pozice geografického výzkumu v dané hospodářské oblasti, resp.
diskuse o vnitřní struktuře geografických disciplín. Zajímavá data prezentovaná v případové studii by
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bylo možné dále podrobit podrobnějším metodám hodnocení časových řad ve vzájemných
souvislostech. Drobné výhrady mám k některým formulacím v textu (např. graf č. 10 nelze považovat
za "důkaz o globálním oteplování" apod.). Textově rozsáhlá práce ukazuje v některých částech
potenciál pro další výzkum, který může být prospěšný nejen pro geografii, ale také přispět k řešení
otázek praxe lesního hospodářství.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Lépe zdůvodněte výběr geografických časopisů, které byly podrobeny tematické analýze v kap. 3.
2. Diskutujte možné územní rozdíly ve vývoji parametrů lesního hospodářství LS Plasy s ohledem na
územní diferenciaci podmínek pěstování lesa.

V Plzni, dne 22. 5. 2019
Podpis hodnotitele

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).

