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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

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

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

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               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

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 kvalitní studií, která vychází z vlastního terénního výzkumu a dotazníkového 

šetření mezi aktéry území. Velmi cenné je vytvoření podrobné klasifikace maloplošných chráněných 

území s ohledem na cestovní ruchu a jejich zdařilá grafická prezentace. Pro praxi je přínosné, že 

autorka na základě vlastních zjištění navrhuje opatření na citlivý rozvoj cestovního ruchu. Zároveň 

autorka poukazuje na zajímavé nové téma -  diskusi zapojení církevní správy do rozvoje cestovního 
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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). 

 

 

ruchu v území. Práce je kvalitní jak po stránce formální, tak po stránce odborného zpracování. 

Výsledky práce by bylo vhodné zveřejnit formou publikace nebo sdělení aktérům rozvoje území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Existují nějaké možnosti posílit zimní sezónu cestovního ruchu s ohledem na přírodní 

charakteristiky území? 

2. Jak může správa CHKO přispět ke zlepšení spolupráce s obcemi v oblasti rozvoje cestovního ruchu?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 22. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


