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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 

 

Autor vypracoval obsáhlou empiricky orientovanou práci na klasické téma volební geografie, kterou 

ovšem obohatil o časoprostorovou komparaci výsledků dvou případů politických stran v Česku. Téma 

práce je aktuální, ačkoliv v politologickém i politicko-geografickém výzkumu v Česku stále málo 

akcentované. Proto velmi oceňuji, že takovéto práce vznikají. Analýza přitom nebyla nikterak snadná, 

neboť sestávala ze shromáždění a zpracování volebních dat (3x) za více než 6200 obcí v Česku a jejich 

analýzu pomocí sofistikovaného nástroje (časo)prostorové autokorelace (nastudované autorem). Autor 
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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). 

 

 

přitom detailně promyslel i výzkumné otázky a hypotézy, což se projevilo v informačně bohatém 

závěru práce. Výsledkem je zajímavá regionalizace Česka dle míry stability/fluktuace podpory pro 

jednotlivé politické strany a definování oblastí, kde se nahrazování jedné strany druhou především 

koncentrovalo.  

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Když se podíváte na prostorové vzorce podpory pro v této práci analyzované politické strany v právě 

proběhlých evropských volbách, dají se vysledovat nějaké trendy, které odpovídají i Vašim zjištěním 

z období 2010–2013? A lze naopak vidět i trendy, které se v tomto období ještě nevyskytovaly?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 27. 5. 2019       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


