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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 

 

Geografické analýzy koncentrace imigrantů jsou tématem, kterému se v posledních letech dostává 

v českém i světovém výzkumu značné pozornosti. Autorka si zvolila zaměření na komparaci dvou 

tradičních imigračních regionů ve Španělsku, přičemž hlavní přidanou hodnotou práce jsou mnohými 

výzkumy ignorované detailní prostorové rozložení a zaměření na rozdíly mezi skupinami imigrantů.  
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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). 

 

  

 

 

Na vzorku 947 municipalit v Katalánsku a 774 v Andalusii dokládá časoprostorové proměny 

v koncentraci a disperzi jednotlivých skupin imigrantů (vybraných na základě početnosti) i imigrantů 

jako celku. Práce je primárně empiricky orientovaná, což vyvěrá ze zaměření na detailní komparační 

analýzu. Autorka se však kromě deskriptivních analýz pokusila i o zobecnění vlivu vysvětlujících 

faktorů, v čemž vycházela z původní katalánské i španělské (ač anglicky psané) literatury a dostála tak 

propojení teoretické a empirické části. Explorativní charakter výzkumu přináší možnosti zaměření 

navazujících výzkumů na specifické mikro-regionální oblasti, což vnímám jako další přidanou hodnotu 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Pokuste se zobecnit, jaké jsou hlavní typologické oblasti koncentrace imigrantů. Proměňují se tyto 

oblasti mezi Andalusií a Katalánskem, mezi jednotlivými skupinami imigrantů a v čase, nebo je 

hlavním vzorcem prostorová stabilita?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 8. 6. 2020       Podpis hodnotitele  

 

 

 


