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Posudek vedoucího diplomové práce

Hodnocení práce:

Prístup studenta k zadanému úkolu (konzultace, samostatnost):

Studentka prezencní formy studia pracovala na diplomové práci od pocátku jejího
zadání aktivne a prubežne. Vypracované dílcí cásti rešení s dosaženými výsledky predávala
v tištené podobe k pripomínkám, na které reagovala.Využívala možnosti osobních konzultací
s vedoucím diplomové práce. Pri zpracování práce studentka využívala konzultací v S-Centru
Hodonín, príspevkové organizaci.

Práce se zdroji (literatura, internet):

Studentka vycházela z jednoho ze trí zadaných informacních zdroju. Dále cerpala
z dalších informacních zdroju, predevším z internetu a z interních materiálu S-Centra
Hodonín, príspevkové organizace. Použité informacní zdroje jsou uvedeny na str. 50
diplomové práce. V textu práce nejsou uvádeny odkazy na použité informacní zdroje v textu
analytické kapitoly 1.1 (podkapitoly 1.1.1 až 1.1.5), pak již jsou uvádeny odkazy v textu
práce.

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a predpisum:

Práce splnuje zákoná ustanovení a predpisy.

Formální náležitosti (prehlednost, úprava apod.):

Práce je zpracována prehledne a je vhodne doplnena fotografiemi porízenými autorkou
práce, obrázky, tabulkami a prílohami. V obsahu jsou chybne císla stran. V textu vlastní práce
je nevhodné rozvržení textu na stránkách - nahore je na stránce hodne volného místa a dole je
text až po císla stran. V seznamu obrázku nejsou tecky k císlu stránky, v seznamu tabulek
ano.

Práce odpovídá svým zpracováním požadavkum na diplomové práce.

Využití poznatku ze studia:

Pri zpracování diplomové práce studentka prezencní formy studia využila své poznatky
získané behem navazujícího magisterského studia. Uplatnila predevším znalosti z predmetu
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