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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     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce řeší aktuální problematiku plánování úprav koridoru řeky Klabavy na území města Rokycan. 

Autorka prokázala schopnost řešit praktické téma ve spolupráci s městským úřadem, s využitím 

teoretických poznatků a vlastního podrobného terénního monitoringu. Metodika práce se snaží propojit 

zájmy protipovodňové ochrany, nábřeží jako veřejných prostranství a funkce řeky jako biokoridoru. 

Výsledkem je detailní hodnocení úseků říčního koridoru jak z analytického, tak syntetického pohledu.  

Drobné výhrady mám k přehlednosti grafů č. 3, 5, 7 a 9, ale následné mapové znázornění tento 
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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). 

 

 

nedostatek víceméně odstraňuje. Výsledky práce mohou posloužit městskému úřadu jako podklad ke 

studii rozvoje území podél řeky Klabavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Pokuste se porovnat přístupy města k řešení koridoru Klabavy a Rakovského potoka - proč se 

dosavadní řešení liší? 

2. Jak navrhované zákruty řeky Klabavy ovlivní ochranu města před povodněmi?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 


