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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Autor zpracoval klasickou regionální práci se zaměřením na zhodnocení hospodářského potenciálu SO
ORP Domažlice. I když cíle práce zaměřuje na potenciál regionu pro rozvoj hospodářství, nakonec se
snaží v práci řešit všechny složky krajinné sféry, často velmi zkratkovitě bez vysvětlení logické vazby
ke stanoveným cílům práce. Zmíněná zkratkovitost se projevuje častými odbornými nepřesnostmi.
Musím uznat, že se autor snažil komunikovat s vedoucím práce, pravidelně konzultoval její
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zpracování, čímž se práce ve svém vývoji kvalitativně posouvala. Její odborný přínos spočívá ve
zpracování přehledu o zkoumaném území, který je doplněn zdařilými grafickými výstupy v podobě
mapek a grafů. V závěru práce se autor pokusil o formulaci návrhu SWOT analýzy, která
koresponduje s rozsáhlou analytickou částí práce, méně už s problematikou dalšího rozvoje území a
zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Po formální stránce je v práci mnoho nedostatků - především
stylistika a logická návaznost vět, prohřešky proti pravopisu.
I přes výše uvedené připomínky se domnívám, že předložená bakalářská práce splňuje minimum
požadavků, které jsou kladeny na obdobnou kvalifikační práci.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Z uvedené SWOT analýzy uveďte stránky, které jsou klíčové pro další hospodářských rozvoj SO
ORP Domažlice.
2. Jaké dopady měla a může mít do budoucna pandemie COVID-19 na rozvoj SO ORP Domažlice?

V Plzni, dne 1. 6. 2021

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
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.

