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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  

 

kritéria 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: 

Diplomová práce (DP) je zpracována s hlubokou praktickou znalostí problematiky, danou 

zejména současným zaměstnáním studenta. DP vychází převážně z legislativy České 

republiky, která se váže na sledovanou problematiku, podle zadání DP. DP je vhodně členěná 

do na sebe navazujících kapitol a subkapitol. Textová část je vhodně doplněna vysvětlujícími 

schématy. 

 

Otázky: 

V podkapitole 4.4.2 „Autorizovaná konverze dokumentů“ se nezmiňujete o ověřovací 

doložce, jakou má funkci? 

 

V DP není zmínka o problematice uchovávání (archivaci) elektronických dokumentů 

v souvislosti s technologickým vývojem. Jakým problémům musí archiváři čelit? 
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