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Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

Jiné připomínky: 
V určitých pasážích práce lze sledovat odborné nesrovnalosti a občasné zjednodušování 
popisované problematiky. Tyto své výtky přičítám poměrně úzkému spektru odborné 
literatury, z které autorka vychází a v neposlední řadě i spíše praktickému zaměření autorky. 
Po stránce obsahové i formální práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářskou 
práci, splnila svůj vytčený cíl, má dobré praktické využití a prokazuje autorčin přehled i 
zájem o zpracovanou problematiku. Předkládanou bakalářskou práci jednoznačně doporučuji 
k obhajobě, zahrnující i úspěšné vypořádání se s případnými připomínkami oponenta práce, a 
navrhuji hodnotit vel m i dob ř e . 
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