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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 
 
Předložená bakalářská práce je zajímavým příspěvkem ke geografii městské hromadné dopravy. Cíle 
práce jsou dobře formulovány, v metodickém postupu bych uvítal více sofistikovaný (kvantifikovaný) 
přístup. Připomínky mám k formálnímu zpracování práce - nehezké zanechání předložek a spojek 
na konci řádku, pokud jde o doslovnou citaci, je třeba v odkazu uvést i konkrétní stránku, stylistika vět  
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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). 
 

  

 
– podmět ve větě, který je v nadpisu kapitoly, nemůže být vynechán (kap. 5.2.1, pravopis (s. 36), 
logická návaznost textu - věta vztahující se k předcházející kapitole je zařazena v úvodu kapitoly (kap. 
7.2.4 a 7.2.5), 6.149 kg2 oxidu uhličitého (kap. 8.1) - co je to za jednotku? 
Cíle práce byly splněny, přes výše uvedené připomínky navrhuji hodnocení výborně. 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 

1. Otázkou je, zda a v jakém případě je rekonstrukce inovací? 
2. Bylo by možné kvantifikovat přínos některých inovací?  
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