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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 

 

Předkládaná práce se zabývá sdílenou ekonomikou a dopady pandemie covid-19 na její vybrané 

sektory. Hlavním cílem práce je navrhnout řešení pro sektor ubytovacích služeb v Praze. Cíl byl takto 

zvolen z toho důvodu, že k tomuto segmentu je možné získat relevantní data potřebná pro posouzení 

situace před vypuknutím pandemie a během ní. Návrhy pro další segmenty sdílené ekonomiky nejsou 
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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. 

 

autorem rozpracovány, protože dle získaných údajů nebyly tyto její části pandemií významně 

postiženy, nebo se s nenadálou situací dobře popasovaly. 

Navrhovaná řešení odpovídají úrovni běžné bakalářské práce. Práce je přehledně členěna do kapitol a 

podkapitol. 

Za jeden z nedostatků považuji potřebu autora popsat co nejvíce služeb, které je možné někdy snad jen 

vzdáleně zařadit do okruhu sdílené ekonomiky. Práci by neuškodila větší koncentrace na jednu nebo 

dvě oblasti.  

Za další poměrně velký nedostatek považuji jazykovou úroveň předkládané práce. V textu jsou chyby 

v interpunkci (zejména u vložených vět), shodě podmětu s přísudkem, slovosledu, skloňování a 

časování. Z mého pohledu vedoucí práce musím podotknout, že práce prošla významnou proměnou a 

jazykovou korekturou, a že předkládaná verze je očištěna o desítky chyb, které obsahovala verze 

pracovní. Nicméně se autorovi nepodařilo odstranit chyby všechny. 

Formální zpracování práce má také své nedostatky. Například pojmenování obrázků: nejprve je název 

uveden tučně a hned na dalším řádku je uveden znovu spolu s číslem obrázku. 

Zejména díky formálnímu zpracování práce a gramatickým chybám navrhuji hodnotit práci stupněm 

dobře. 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jaká definice sdílené ekonomiky je vám nejbližší? 

2. Kdybyste byl majitelem pronajímané nemovitosti, jakou taktiku byste zvolil? Ponechal byste 

byt v krátkodobém pronájmu nebo ho převedl na pronájem dlouhodobý? \Obhajte svoji volbu.        

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 30.8.2021      Podpis hodnotitele  
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