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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 

 

Předložená bakalářská práce je na dobré úrovni. Autorka si zvolila relevantní cíle práce a odpovídající 

metodiku zpracování. Na základě volby proměnných - časová a frekvenční dostupnost se soustředila 

na zhodnocení dostupnosti hierarchicky vyšších center z obcí okresu Klatovy a provedla tak dopravně-

geografickou regionalizaci území. Vzhledem k názvu práce bych očekával bohatší argumentaci pozice 

celého okresu v rámci dopravního systému Česka. Teoretické uvození práce, především pak teorie 

centrálních míst, nebylo příliš vzato v úvahu při interpretaci výsledků práce.  
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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). 

 

 

Práce je obohacena zdařilými mapovými výstupy, které jsou využity při prostorové analýze dopravní 

dostupnosti ve zkoumaném území. 

Autorka přistupovala ke zpracování bakalářské práce velmi zodpovědně, pravidelně konzultovala její 

zpracování s potřebou prodiskutovat problematické pasáže. Celkový dojem z práce hodnotím výborně.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jak lze interpretovat výsleky bakalářské práce v duchu teorie centrálních míst? 

Co bylo při zpracování práce největším úskalím?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 27. 05. 2019        Podpis hodnotitele  
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