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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
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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 práce je kvalitně zpracována, autor se problematice věnoval s velkým zaujetím, prokázal 

schopnost samostatně zpracovat vcelku náročné téma. Pravidelně její zpracování konzultoval 

s vedoucím práce. Metodický postup vypracování neuvádí exaktně přístup k samotnému výzkumu, byť 

už úvodní kapitola hovoří např. o komparaci situace v letecké dopravě v Plzni a v Pardubicích. I když 

je práce dosti obsažná, přesto by závěry práce měly zdůraznit i metropolitní "funkci brány" z vnějšího 

prostředí, pro turisty, podnikatele, sportovce, …, kteří by se snadněji dostali do města. Díky leteckému 
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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). 

 

 

spojení by město posílilo svoji pozici nejen v hierarchii českých, ale i evropských měst, což by bylo 

rovněž významný přínosem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Práce prokazuje především pozitivní přínosy otevření mezinárodního letiště pro město Plzeň. Lze 

uvést i nějaká negativa v rámci této aktivity?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 28. 05. 2019        Podpis hodnotitele  
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