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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Předností předložené práce je provedení praktického posouzení vodních ploch vhodných pro koupání 
s použitím kombinace různých metodických přístupů (terénní výzkum, dotazníkové šetření, datazování 
provozovatelů, využití veřejných dat). Jsou tak u vybraných vodních ploch zhodnoceny podmínky pro 
rekeraci vcelku komplexním způsobem. Práce také přináší příspěvek do diskuse potenciálního rozvoje 
rekereace u vodních ploch vzniklých rekultivací. Mírně snížená je kvalita a přesnost některých 
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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. 
 

formulací. Ze zahraničních zdrojů byly využity převážně jen informace European Environment 
Agency, omezena je tak podrobnější diskuse a zobecnění výsledů šetření. Práce je přínosná svým 
praktickým zaměřením na problematiku postavení vodních ploch v rozvoji cestovního ruchu. Výsledky 
práce mohou pomoci rozvoji místního cestovního ruchu, ovšem jak bylo zjištěno, regionální a místní 
instituce se problematice bohužel příliš nevěnují, resp. nemají o výsledky hodnocení zájem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
Navrhněte vodné formy marketingu vodních ploch v rámci regionální podpory cestovního ruchu na 
Sokolovsku.            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 31. 5. 2021        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


