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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 
 
Jedná se o zdařilou bakalářskou práci s jasně stanoveným cílem a postupem řešení. Připomínky mám 
k teoretické části, kde se autor mohl více zabývat rozvojovými faktory venkova a v té souvislosti tak 
investičními potřebami. Závěry práce jsou relativně stručné a doporučující opatření stručná. Jinak 
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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. 
 

oceňuji analytický přístup a snahu o interpretaci získaných dat a informací. Práci doporučuji 
k obhajobě.       
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
Jak se liší investiční potřeby Vámi analyzovaných regionů?                  
 
 
 
 
 
V Plzni, dne 1. 6. 2021             Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


