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Práce je vyvážená co do teorie i praxe. Kladně hodnotím snahu autora vyjadřovat vlastní 

stanoviska v celé práci. Nevyhýbá se obvyklé stylistické neobratnosti a v rámci metodologie 

výzkumu, kdy pracoval s hypotézami, nepopsal detailně, cestu, jak je ověřil. Práce je čtivá, 

bez zbytečností. Analytická číst je přiměřená a práce v tomto ohledu splňuje všechny 

potřebné atributy diplomové práce. Je třeba vyzdvihnout její názornost a konkrétnost, kdy 
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