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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Cílem předložené bakalářské práce je identifikace a analýza klíčových aspektů ovlivňující podniky
a podnikání v ašském regionu. Velice kladně hodnotím aktivní přístup studenta ke zpracování dané
problematiky. Provedené empirické šetření mezi obyvateli, podnikateli i zastupiteli města přineslo
mnoho zajímavé poznatky a významně přispělo ke kvalitě práce.
Text je psán přehledně a jazykové vyjadřování je na vysoké úrovni. Práce má logickou strukturu.
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Mám pouze několik připomínek, které ale nesnižují kvalitu práce. Formulář (dotazník), který
vyplňovali obyvatelé města, měl být součástí příloh. Internetový zdroj na str. 9 (obr. č. 1) není uveden
v seznamu zdrojů.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Zhodnoťte konkurenční pozici Ašska v porovnání s okolními regiony.
2. Zaznamenal jste v některých oblastech nesoulad mezi názory občanů, podnikatelů a zastupitelů
města? Kromě vydání městské vyhlášky – to v textu zmiňujete.
3. Nabízí město Aš nějaké dotační programy či jiné nástroje na podporu podnikání? Případně jsou
využívány evropské fondy? V textu zmiňujete využívání peněz z evropských fondů pouze
k revitalizaci samotného města Aš.

V Plzni, dne 20.5.2013

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.
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).

