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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 ke zpracování zvolila v Česku nepříliš akcentované téma zkoumání prvků regionálního 

nacionalismu v identitě specifického regionu (zde Chodska) a zhostila se ho velice úspěšně. Při 

přípravě dotazníkového šetření i při zpracování práce prokázala schopnost pracovat samostatně, stejně 

jako i reflektovat a průběžně zapracovávat připomínky vedoucího práce.  
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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). 

 

  

 

 

Hlavní metodou sběru dat bylo dotazníkové šetření na relativně velkém vzorku respondentů, kteří, ač 

ze striktně statistického hlediska nevybráni zcela reprezentativně (z důvodu objektivních metodických 

obtíží), umožnili zajímavý a do určité míry nečekaný vhled do formování regionální a národní identity. 

Obzvláště kladně hodnotím hloubkovou geografickou analýzu Chodska, jejímž výsledkem je 

vymezení jádrové a periferní části regionu a následné zkoumání rozdílů v identifikaci mezi těmito 

oblastmi. Zjištění, že u části obyvatel jádrové oblasti Chodska je regionální identita konstruována 

v protikladu k identitě národní je v českém kontextu nové zjištění, které bude v budoucnu zasluhovat 

navazující výzkum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Na základě znalostí z analýzy ve Vaší práci se pokuste predikovat další možný vývoj regionální a 

národní identifikace na Chodsku (jádrová vs. periferní oblast). Je na základě geografických, 

socioekonomických a demografických trendů možné říct, jestli existuje pravděpodobnost dalšího 

nárůstu (zatím marginálního) regionálního nacionalismu v regionu?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 8. 6. 2020       Podpis hodnotitele  

 

 

 

 


