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Připomínky a otázky k obhajobě:
Ţiadna z metód, teoreticky popísaných a správne aplikovaných v diplomovej práci na
reálnych dátach, nie je súčasťou sylabu študijného oboru diplomantky, ktorá ich musela
pochopiť samostatným štúdiom, a to prevaţne anglickej literatúry.
Napriek značnej náročnosti metód ich diplomantka výborne zvládla, čo dokazuje jednak ich
správny a zrozumiteľný výklad, ale hlavne ich správne aplikácie, názorná publikácia
výsledkov v podobe tabuliek a grafov a výstiţné interpretácie.
Diplomantka pri písaní diplomovej práce prejavila značné schopnosti pre samostatnú vedeckú
prácu, usilovnosť, dôslednosť a záujem o nové poznatky, ako aj zručnosti pri vyuţívaní
výpočtovej techniky a programových balíkov.
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