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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Posouzeno – plagiát

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Specifikace cílů práce je velmi stručná, v cílech nejsou příliš postiženy dopady na poskytování služeb
a strukturu osídlení. V metodice práce by měla být systematicky popsána využitá data. Vyjádření, že
"V práci jsou hodnoceny předškolní a základní školská zařízení." (str 18), je málo konkrétní a neříká
nic o způsobu hodnocení. Stejně tak by bylo potřeba popsat, jak jsou zpracovávány adresy z registrů a

FAKULTA EKONOMICKÁ
KGE
rejstříků. Není pravda, že historická data o síti školských zařízení nejsou dostupná, jsou, ale jen ve
formě tabulek v papírových publikacích.
Rozbor literatury je spíše popisem než diskuzí s autory, zabývajícími se problémy venkova, a příliš
nepomáhá následující vlastní analytické práci. Geografická charakteristika kraje je velmi obecná,
bakalářka nevyužila možnost popsat a zhodnotit venkovské oblasti a činí tak až v následující kapitole.
Vlastní zpracování je ovlivněno využitím převážně digitálně zpracovaných datových zdrojů, a tak není
postižen vývoj sledovaných služeb. Není jasné, jak bakalářka došla k závěru, že se uzavírají školská
zařízení, když v práci využívá jen jejich současný stav. Také nevyužívá žádnou metodu hodnocení
dostupnosti zdravotnických zařízení, ale tvrdí, že tyto jsou špatně dostupná.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
Dochází ve venkovských oblastech Plzeňského kraje k diferenciaci populačních změn?
Jak se mění zastoupení a dostupnost služeb ve venkovských oblastech, které jsou depopulační?
Které typy služeb ve venkovských oblastech nejvíce poklesly.

V Plzni, dne 20.05.2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá
shoda“ uveďte odůvodnění.
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.
Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou prací na sekretariát KGE
v termínu stanoveném vedoucím KGE.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).
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