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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Studentka ve své diplomové práci zpracovala studii proveditelnosti pro veřejně-prospěšný projekt
výstavby cyklostezky včetně analýzy přínosů a nákladů. Studentka propojuje teoretickou a praktickou
část. Při zpracování teorie vychází z dostatečného množství relevantních zdrojů s ohledem na
specifické zaměření tématu diplomové práce i projektu.
Studie proveditelnosti je zpracována velmi dobře. Studentka se aktivně podílela na její přípravě ve
firmě, která se zabývá přípravou veřejně-prospěšných projektů. Navíc v rámci své diplomové práce
rozšířila studii proveditelnosti o velmi dobře zpracovanou analýzu přínosů a nákladů uvedeného
projektu.
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Diplomová práce nevykazuje žádnou významnou míru podobnosti s jinými dokumenty.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci Terezy Urbánkové
k obhajobě před státní komisí.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Studie proveditelnosti byla zpracována externí firmou, ale hlavním realizátorem projekt je obec
Tlučná. Jaké zkušenosti mají v této obci s řízením projektů? Používají při realizaci projektů některé
nástroje projektového managementu?

V Plzni, dne 2. 6. 2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
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.

