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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  

 
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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
Nelze hodnotit 

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce má celkový rozsah 45 stran, je členěna do 4 základních kapitol. 
Autor se nejprve věnuje definicím základních pojmů, postupně přechází do rešeršní části. 
Navazuje výběrem metod a jejich charakteristikami. Po formální a stylistické stránce trpí 
práce jistými nedostatky, které ukazují na nedbalost během práce a lze je najít již v samotném 
poděkování na str.3. Autor dále v práci používá plurál i 1. osobu, což lze z hlediska typu 
předkládané práce považovat za nedostek. 
Pro dosažení cíle práce autor využívá jednoduché matematické metody a vychází z provedené 
rešerše. Svým rozsahem provedená analýza vyhovuje. Jako pozitivum předkládané práce je 
možné hodnotit zejména nadstandartní využití matematických metod. 
Práce je logicky členěna. 
Z hlediska formátování je práce na relativně dobré úrovni, autor rovněž správně využívá 
citace podle normy ISO 690, rozsah použité literatury je však značně redukovaný a svým 
rozsahem (11 zdrojů) vzbuzuje pochybnosti o tom, zda autor čerpal z dostatečného množství 
zdrojů na to, aby mohl vyslovit dostatečně relevantní závěry. 



Celkově lze konstatovat, že i přes uvedené nedostatky práce ještě vyhovuje požadavkům 
kladeným na tento typ prací. 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Práce je doporučena k obhajobě 
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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