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1) Autor postupoval při zpracování iniciativně: 8
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Celkový počet bodů: 71

Práci k obhajob ědoporu čuji a hodnotím ji známkou: velmi dob ře

V Pardubicích 10.8.2015

vedoucí práce Ing. Martina Jelínková, Ph.D.

Poznámky: Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovn100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře
méně než 50 bodů = nevyhověl

Posudek vedoucí balaká řské práce

Ke zpracování své bakalářské práce přistupovala studentka svědomitě, nicméně občas se dostala do 
časového presu, kdy se velmi těžko stíhaly některé dohodnuté termíny. V rešeršní části práce studentka 
iniciativně sháněla literární zdroje, nicméně potřebovala poměrně výraznou pomoc s uspořádáním získaných 
informací do logických celků. Z formulačními problémy se studentka potýkala také při zpracování praktické 
části, kdy bylo třeba interpretovat výsledky získané statistickým zpracováním dat. Chvályhodné ale je, že 
vlastní statistické zpracování provedla autorka velmi samostatně, přičemž dokázala využít i moderní 
software, který byl nad rámec poznatků získaných výukou. Závěrem lze konstatovat, že studentka splnila 
zadání práce a její úroveň odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k 
obhajobě.


