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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

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

 

Autorka si vybrala 3 MDGs, které se týkají zdravotního stavu v populaci zemí, které podle OSN náleží 

do tzv. zemí nejnižší příjmové skupiny. Pracovala po celý rok od zadání velice pečlivě, pravidelně 

konzultovala, studovala doporučenou literaturu a zdroje, z nichž extrahovala data (která nebylo vždy 

snadné najít), které pak následně vizualizovala. Pro hlubší vhled do problematiky mohla nastudovat i 

více zahraničních publikací, i třeba zabývající se regionálními aspekty či studiemi z jednotlivých zemí, 
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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). 

 

 

které pak ve své práci zmiňuje. Některé výstupy mohly být použity až v závěrečné diskusi, zvláště ty, 

které ukazují posun ve sledovaných indikátorech pomocí aplikace Gapminder.  

V závěru se mohla hlouběji věnivat, v čem spočívá úspěšnost asijských zemí a Rwandy - jinými slovy, 

proč zrovna v těhto zemích došlo k významnému posunu plnění vybraných rozvojových cílů tisíciletí 

č. 4 - 6. 

Práce má potenciál být dále rozvinuta, včetně hlubších sond do úspěšných nebo naopak velmi 

neúspěšných zemí. Dále bude možné navázat v souvislosti již autorkou zmínění plnění rozvojových 

cílů tisíciletí SDGs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1) Proč myslíte, že v celkovém hodnocení plnění cílů na tom byly lépe asijské země, než subsaharské? 

2) V čem především spočívá eradikace takových chorob, jako je malárie nebo HIV - jinými slovy, co 

je důležité pro to, aby země mohly být úspěšné v tom zvrátit šíření choroby a zastavit ji? 

3) Které ze skupiny zemí, jež sledujete, udělaly největší skok v HDI (např. procentní nárůst mezi 

1990-2015)? Dokázala byste u těchto zemé prokázat případnou závislost růstu HDI se snižováním 

dětské úmrtnosti během sledovaného období?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 24.5.2019        Podpis hodnotitele  
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