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Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. 

 
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: 
Autorka diplomové práce se vybrala velmi náročné téma pro svoji diplomovou práci. Téma 
bylo náročné z důvodu získání podkladových materiálů a také, že takto komplexně nebylo na 
FES v posledních letech řešeno. Nelze také diplomantce upřít snahu při řešení samotné 
problematiky, včetně četných konzultací, a to jak s vedoucím práce, tak s proděkankou pro 
studium FES a pracovnicemi Studijního oddělení FES. I samotný průzkum mezi absolventy 
bakalářského programu a jeho výsledky, lze hodnotit za propracovaný a také pro samotnou 
fakultu přínosný.  
Práce má však i své nedostatky. Za ty je možno považovat zúžení samotného průzkumu mezi 
absolventy na zkoumaný vzorek. Také logickou stavbu práce lze považovat pouze za dobrou.  
Cíl práce byl v hlavních rysech splněn a práce se může stát určitým vodítkem respektive 
předvýzkumem pro další diplomové práce pokračující v daném tématu. Z výše zmíněných 
důvodů je práci možno klasifikovat i přes náročnost tématu, pouze jako velmi dobrou. 



Otázky k obhajobě: 
Autorka by se v rámci rozpravy měla vyjádřit k zúžení absolventů pouze na absolventy 
bakalářského studia a zároveň studující stále na FES? 
Byl vytvořen i dotazník pro absolventy, kteří jsou již několik let v praxi? Jaké typy otázek by 
jim autorka kladla a z jakých důvodů? 
Jakým způsobem by autorka hypoteticky dále v daném průzkumu pokračovala? 
 
 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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