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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 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: 

Diplomantka při zpracování diplomové práce důsledně postupovala v souladu s cílem 
a osnovou práce. Přeštudovala a zpracovala do logického celku množství materiálů k tématu 
a podařilo se jí dostatečně charakterizovat specifika zemědělských rizik a jejich pojištění. 
Účelně využila tabulky a grafické prostředky, výpočetní postupy ilustrovala příklady, nad 
rámec osnovy zařadila příklad výběru produktu pomocí vícekriteriálního rozhodování. 
Diplomová práce má logickou strukturu a vysokou stylistickou úroveň. Diplomantka projevila 
o zpracovávanou problematiku značný zájem a značnou schopnost samostatné vědecké práce 
při minimální pomoci školitelky. 
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