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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

             x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu  

x 
  

 
 

logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x             
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
x    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě : 
  
Práce je tradičně rozdělena na teoretickou a empirickou část, převažuje z hlediska rozsahu i 
obsahu část empirická, v ní je nutno také spatřovat jádro práce. Poměrně menší rozsah 
teoretické části není na újmu kvality celkového vyznění práce. Je nutno zdůraznit, že autorka 
diplomové práce pracovala zcela samostatně, což se týká nejen námětu, ale i metodologického 
výzkumného projektu. Práci hodnotím jako pracovně náročnou, svědomitě zpracovanou, 
přehlednou. Obtížně hledat problematická místa, či kritizovatelné části. Práci doporučuji 
k obhajobě s návrhem, dle povahy obhajoby, výborně. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1.) Kterou část výzkumu považujete za nejnáročnější  (nejproblematičtější) ? 
 
 

2.) V závěru práce akcentuje možnosti většího komerčního využití těchto sítí, cítíte zde 
nějaké etické problémy? 

 
 
 
Práce je doporučena k obhajobě  
 
 
Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
 
Oponent diplomové práce : PhDr. J. Duplinský, CSc.   V Pardubicích,29.5. 20102                                                                               
 
Podpis:                                                                    
 


