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Teoretický úvod
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Práce s odbornou literaturou
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Cíle práce
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Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

| Verze 02-2020

X
X

F

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):
0 %, není plagiát.

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Hlavní cíl bakalářské práce je stanoven poměrně jasně, výstižně a srozumitelně.
Práce je strukturována přehledně, podrobně, logicky a svědčí o autorčině znalosti dané problematiky.
Teoretická část je rozdělena na kapitoly a podkapitoly, které poskytují srozumitelný a logický celek a
základní informace o dané problematice. U některých citací převzatého textu však chybí strany a
v několika případech není vždy uveden zdroj primární.
Výzkumná část je zpracována pečlivě se správně zvoleným výběrem nástrojů získávání dat. Vhodně
navazuje a doplňuje teoretickou část DP. Zpracování výsledků výzkumu je sice poměrně přehledné,
správně rozčleněné do textu, tabulek a grafů a snaží se informovat o dosažených výsledcích, je však
místy ovlivněno ne zcela vhodným postupem vyhodnocení dat, zejména v oblasti statistického
zpracování a intepretace výsledků hypotéz. Zde je třeba poznamenat, že autorka si zvolila dosti složitou
cestu k vyhodnocení, komparaci a interpretaci dat v rámci velmi obsáhlého průzkumu převyšujícímu
hranice diplomové práce. Diskuse je velmi obsáhlá, občas se však objevují závěry, které mají poněkud
spekulativní charakter.
I když se autorce ne vše zcela správně podařilo, lze práci hodnotit jako přínosnou, zpracovanou se
snahou pečlivosti a splňující požadavky na tento typ prací.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výslednou klasifikací „B“.
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