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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Cíl diplomové práce zůstal shodný s jeho vymezením v projektu diplomové práce. 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Žádné změny. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

Žádně změny struktury práce. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Metodologická koncepce je shodná s původním záměrem. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 
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Dané téma diplomové práce si vyžaduje velké množství primárních i sekundárních zdrojů, a 

proto se výše uvedené zdroje použily v případech, kdy dosavadní literatura neobsahovala 

odpovědi na otázky související s tématem této práce.  

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

Práce zůstala v souladu s projektem diplomové práce. V zimním semestru došlo k pokroku: 

- Dokončení části věnující se metodologii a analýze literatury 

- Dokončení úvodu a teoretické části 
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