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A) Definování cílů práce
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C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
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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
Definování cílů práce je nejasné, obslužnost do míst s vybranými veřejnými službami je jiná než
obslužnost do míst s POÚ? Metodika hovoří o zjištění obslužnosti míst s POÚ (Planá, Bor, Tachov).
Práce s literaturou se zaměřuje na definici základních termínů bez teoretického rozpracování
problematiky obslužnosti. Teoretický podtext tak chybí i při interpretaci výsledků práce. Pro
zhodnocení dopravní obslužnosti autorka zvolila zajímavý ukazatel "kvocient dopravní obslužnosti",
pro který získala data, výsledky výpočtu kvocientu pro jednotlivé SO POÚ názorně prezentuje
zdařilými mapkami. Po této stránce je práce určitě zajímavá. Problémem je formální nedotažení práce,
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nepřesnosti v číslování a názvech kapitol, zúžení charakteristiky zájmového území na popis vybraných
školských a zdravotnických zařízení, na popis větších firem, což se, vzhledem k výše kritickému
zhodnocení formulování cílů, jeví nadbytečné. Rovněž u hodnocení železniční dopravy je nepřesně
uvedeno, že je hodnocena dopravní dostupnost, ale jde pouze o popis průběhu železničních tratí a
lokalizace železničních zastávek. I když autorka během zpracování prokazovala zájem o problematiku,
kozultovala zpracování práce, zdá se, že dokončení práce zpracovávala v časové tísni, což přineslo
zmiňované nedostatky v práci.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Vyjádřete se k formulaci cílů práce, proč jsou rozpracovány vybrané služby (školy, nemocnice) a
firmy, přičemž práce řeší dostupnost měst s POÚ?

V Plzni, dne 28. 05. 2019

Podpis hodnotitele

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).
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