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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     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit administrativně správní vývoj na úrovni obcí a změny 

v zařazení obcí do správních jednotek v okrese Jindřichův Hradec a  zjistit, zda tyto změny měly vliv 

na populační vývoj obcí. Tyto cíle jsou v práci popsány trochu neobratně. Bakalářka si dále stanovila 

dvě jednoduché hypotézy. V teoretické části se věnuje základním pojmům, týkajících se problematiky, 

historickému pohledu na veřejnou správu v České republice a historickým událostem, které ovlivnily 

vývoj sledovaného území.  
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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). 

 

 

V metodické části nejsou dostatečně vysvětleny a zdůvodněny zvolené postupy, a to znesnadňuje 

pochopení vlastního zpracování. Vlatní zpracování je proveden vcelku dobře, nedostatkem je dosti 

neobratné vyjadřování a větší množství gramatických chyb a překlepů.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Zhodnoťte vývoj počtu obyvatel v sídlech, kde se od roku 1921 vícekrát zněmilo zařazení do obce.  

Vysvětlete, jak bylo území ovlivněno historickými událostmi.  

Dá se říci, že se vzdáleností od města Jinřichův Hradec roste stabilita obcí z hlediska administrativně-

správního rozdělení.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 23.5.2019        Podpis hodnotitele  
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