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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 

 

Autorka si téma vybrala sama a celou dobu pracovala s velkým nasazením. Rozdělení kategorií 

kriminálních činů a geografické dělení na makroegiony bylo učiněno na základě dostupné literatury. 

Ocenit je třeba především úsilí a úspěšnost v získávání regionálních dat za jednotlivé státy a jejich 

utřídění a zpracování tak, aby dosáhla podklady pro grafické a kartografické výstupy.  

Ve své práci se možná až příliš věnuje popisování vývoje kriminality v jednotlivých čtyřech období, na 

úkor nějaké hlubší sondy, která by se pokoušela odhalit důvod významných změn (ať už kladných 
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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). 

 

 

nebo záporných). To souvisí i s tím, že autorka strávila velmi mnoho času zpracovávání velkého 

množství dat, nicméně možná i na úkor odborné literatury, která by některé aspekty mohla více 

objasnit (v rejstříku pouze 10 položek odborné tištěné literatury). V závěru chybí komentář ke 

korelační analýze, která byla zpracována, nicméně již pod časovým tlakem nebyla věnována diskuse. 

Škoda, že se nepodařilo korelovat i další vysvětlující proměnné (např. urbanizaci či religiozitu 

obyvatelstva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1) Ve Vaší syntéze se ukazuje, že jediný stát spadající do "modré" kategorie nejúspěšnějších, je New 

Jersey. Existuje nějaké podrobnější studie, která by úspěšnost tohoto státu s výrazným poklesem 

majetkové i násilné kriminality ve sledovaném období vysvětlila?   

2) Ve své práci zmiňujete roli velkých měst, kde dochází k násilné kriminalitě především. Pokud 

existují data o urbanizaci v jednotlivých státech, prokázala by se významná závislost pomocí korelační 

analýzy mezi násilnou kriminalitou a urbanizací? 

3) V čem vidíte pro sebe osobně největší přínos Vaší práce?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 26.5.2019        Podpis hodnotitele  
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