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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Posudek byl zpracován ve spolupráci s odbornou konzultantkou práce doc. RNDr. Marií Novotnou, 
CSc. Autorka si vybrala téma, které je hodně závislé na terénním výzkumu.  Původním záměrem bylo 
udělat podrobný výzkum přímo v obchodech a pak zkoumat nejvíce zastoupené regionální producenty. 
To však v „době covidové“ nebylo možné. Proto také nastal problém při předefinování cílů práce. 
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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. 
 

Teoretickou část zvládla autorka velmi dobře. Snad bylo možné najít více zdrojů ve významnějších 
světových časopisech. Pro praktickou část bylo zvoleno vhodně dotazníkové šetření pomocí 
elektronického Google formuláře. Jeden dotazník byl určen producentům regionálních potravin, druhý 
spotřebitelům z Plzně. Oba dotazníky dodaly cenné výsledky. Autorce se podařilo oslovit získat 
informace od 27 producentů a 450 obyvatel Plzně (spotřebitelů). Výsledky dotazníkových šetření 
mohly být více a zajímavěji vyhodnoceny, studentka využila jednoduché zpracování do tabulek, grafů 
a kartografických výstupů. 
Studentka dobře spolupracovala s konzultantkou práce, poslední dva měsíce každý týden přes Google 
Meet. Škoda, že v předcházející době byl zájem o konzultace menší.   
Předložená bakalářská práce je kvalitní, splňuje podmínky kladené na kvalifikační práci.  
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 

1. Jaké je regionální rozložení dodavatelů regionálních potravin v Plzeňském kraji? 
2. Jaká je cenová relace regionálních potravin prodávaných v obchodních řetězcích oproti např. 

farmářským trhům?            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 1. 6. 2021        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 


