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Jméno studenta:
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Hodnotitcl _ vedoucí práce:
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Akademický řok 20l7120l8

Jan Měsíček
Ekonomická a regioÍální geografie

PaneloYá sídliště v Plzni: současný stav a problérny,
přístupy k revitalizaci, občanská vybaYenost' dopravní
obslužnost

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Kritéřia hodnocení: 1l nejlepší. iÍ nejhorši. N-Delzc hodnotil)
A) Definovríní cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák]ad práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitoi' podkapitol' odstavců)
l]) Jazyko\'é zpťacování práce (skladba vět] gr.amatika)
F) Formální zpracováni práce
G) Přesnost lormulací a práce s odbornýmjazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
l) Práce se zahraniční literatulou, uoveň souhmu v cizím jazyce

o Celkový postup řešení a pláce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii. pro pra\i)
N) spo]upťáce autora s vedoucím pláce a katedrou
o) Přístup autora k řešeni prob1enatiky práce
P) Celkor'ý dojem z práce

Do Portálu zčU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Posouzeno plagiát

Nawhuji klasiťrkovat bakaláiskou práci k1asiÍikačním stupněm:2 výhnrně

střučnó zdůvodnění naYrhoYaného klasifikačního stupně:]

Předložená bakalrířská práce má výbomou úroveň' Její piínosje předevŠím piaktický při óinnostech
v oblasti nemovitostí hlavně na trhu s bytovým fondem' Toje i důvod slabšího teoretického
zarámoviiní práce' což dokládá zhodnocení užité literatury. V práci chybí uŽití zahraničních
zkušeností. Poznámku mám rovněŽ k hodnocení vizuálního stavu sídlišt', kdeje patmý sub.jektivni vliv
autora, který ale autoť ve zmíněném duchu zdůvodňuje.
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otázky a připomínkT k bližšímu \TsYěÚlení při obhajoběa:

1' Máte nějaké informace, zkušenosti ze zahlaničí ohledně problematiky paneloých síďišť? Jakáje
nďíklad situace ve východním Německu?

2' Při zpracování bakalářské práce byl uŽit origináhí přístup. vidíte nějaká úskalí uŽidch postupů, po
získaných zkušenostech by bylo vhodné, dle Vašeho ni2oru, postupy upravit, zněnit?

V Plzni, dne 22. 1.2019

Metodické poznámlry:
l označte výsledek kontÍoly plagiálontví, který jsle zadal./a do Portálu ZčU. V případě zadaní 

',posouzeno 
'podeďelá

shoda" uved'te odůvodnění'

'!Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifrkačni stupeň'
3 stručně zdůvodněte na\Thovaný klasifikační stupeň, odůvodněni zpracujte v rozsahu 5 - 1 0 vět.
a otázkf a připomínky k bljžŠínu vysvětlení při obhajobě dvě aŽ tři otázlf'

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyholoveních (oboustranný risk) spolu s bakalářskou praci na s€ketariá1 KGE
v termínu stanoveném vedoucím KcE.
Posudek musÍ být opatŤen vlastnořučním podpisem nodře (pro rozeznání originálu)-


