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Téma vzhledem k vysoce Rotřebné okrajové 
současným potřebám potřebné 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo 
k možnostem adekvátně rozsáhlé být širší 
zpracovatele 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velkY 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 
teoriemi 

Schopnost ~borná dobrá nejasné 
formulovat vlastní vlastní 
názory Ivýchodiska názory/ 

nejasna 
východiska 

Stylistika Rřiměřená šroubovité vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové 
Gramatika sRrávná s ojedinělými s množstvím 

chybami chyb 
Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně málo 
mnoho citované 
citací/ citace literatury 
zbytečně 

dlouhé 
Využívání zahraniční Rřiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury 

minimum chybí 
Schopnost kriticky vÝborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu sRrávné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela chybí 
problémul jasná 

. výzkumné otázky 
Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hYRotézv 

překrývají nejsou 
formulovány 
1ednoznačně 

Metody zvolené použita daly se užít 

irelevantní 

předkladateli 

chyběla 

možnost 
adekvátně 
téma 
uchopit 
emRirická 

s chybějícími 
daty 

hypotézy 
nelze 
testovat 

metody 



adekvátně, jedna adekvátnější nejsou 
použito více metoda! je metody zvoleny 
metod adekvátní adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, 
statistické třídění 

prvního 
stugně 

Praktická vysoká dobrá nejasná 
využitelnost 

I výsledků 
Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn cíl se 

částečně nepodařilo 

nl:!Qlnit 
Hodnocení výborně velmi dobře dobře n~vyhovuje 

JINÉ PŘIPOMÍNKY: 

Práce je zpracována přehledně, opřena o poměrně slušnou znalost příslušné 
odborné literatury, obsahové rozvržení je logické a vyčerpává uvedenou 
problematiku v rozsahu, který odpovídá požadavkům, kladeným na 
diplomovou práci. 
Způsob zpracování a použité metody odpovídají požadavkům kladeným na 
diplomovou práci 
Celkově mohu tedy konstatovat, že diplomová práce splnila svůj vytčený cíl, 
po formální stránce je na dobré úrovni, neboť má pouze drobné nedostatky, 
ale především přináší řadu cenných informací a prokazuje autorčin přehled 
a hluboký zájem o zpracovanou problematiku. 
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