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JINÉ PŘIPOMÍNKY: Student pracoval naprosto samostatně, s velkou znalostí problematiky. 
Práce má promyšlenou logickou strukturu, kapitoly i subkapitoly jsou pečlivě zpracované. 
Práci považuji za zdařilou, pečlivě a přehledně mapující vybranou problematiku. Celkově 
mohu tedy konstatovat, že diplomová práce splnila svůj vytčený cíl, přináší řadu cenných 
informací a prokazuje autorův přehled i hluboký zájem o zpracovanou problematiku. 
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