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2 Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky neobsahuje 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
dobrá, místy anglicismy 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce, reformulované ve smyslu intencí katedry po jejím prvotním zamítnutí, 
práce splňuje, doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 1-2 
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 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF/A  nejpozději do 

4.9.  2017  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na 
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