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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

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 práce zkoumá v různé podrobnosti vybrané vlivy plánovaného obchvatu města Plasy na 

zájmové území a jeho rozvoj. Podrobnost zpracování se liší - od kvantitativně podložené diskuse o 

změnách fragmentace krajiny po jednoduchou percepci procesu projednání obchvatu s veřejností. 

Předložená práce kvalitně, po stránce odborné i formální, splňuje požadavky na bakalářskou práci a 

přináší ucelený pohled na plánovanou změnu území. Při posouzení socioekonomických dopadů stavby 

se autorka spíše spoléhá na rozbor zkušeností - na základě literatury i s využitím vlastních zjištění. 



      

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

KGE 

 

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). 

 

 

Aby bylo možné výsledky práce lépe využít při správě území, bylo by vhodné rozvést výsledné shrnutí 

ve formě SWOT analýzy do podrobnějších doporučení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jaká doporučení navrhujete pro návrh křížení lokálního biokoridoru se severní částí plánovaného 

obchvatu? 

2. Navrhněte, jak by mělo být koncipováno "vyhlídkové místo" spojené s mostní konstrukcí. Je možné 

využít nějakých příkladů z jiných realizací?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 22. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


