Posudek vedoucího diplomové práce
Název práce: Mobilita obyvatelstva od 15 do 26 let pod vlivem státních slev
Autor práce: Lukáš Kovařík
Vedoucí práce: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.
Práce studenta v průběhu řešení:
Student pracoval samostatně:
Student konzultoval práci s vedoucím práce:
Student zapracovával připomínky vedoucího práce:
Hodnocení struktury a obsahu práce:
Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro
zpracování práce:
Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:
Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a
zpracovávanému tématu:
Práce se zdroji:
Student využíval dostatečné množství informačních
zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými
informačními zdroji:
Využití poznatků a informací získaných ze studia a z praxe:
Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:
Student v práci používal správnou odbornou
terminologii vycházející z řešené oblasti:
Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:
Student využíval informace získané z praxe:
(pouze při specifikaci 2)
Student využíval informace získané z praxe:
(pouze při specifikaci 3 a 4)
Formální úprava práce:
Po formální stránce práce odpovídá směrnici
UPa č. 7/2019:
Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a
přílohami:
V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:
Kontrola plagiátorství
Komentář ke kontrole plagiátorství
U tohoto dokumentu je zvýšené procento shody s původní prací. V ostatních případech je pod 5% hranicí.

Poznámky k hodnocení
Jedná se o dopracovanou práci po neúspěšné obhajobě, která byla zadána Královéhradeckým krajem. Při zpracování měl k dispozici
všechna potřebná data a možnosti konzultací, kterých hojně využíval. Kromě dat od kraje využil také možnost zpracování vlastního
dotazníku, který distribuoval na internetu mezi studenty VŠ a SŠ. Vyhodnocení dat z průzkumu a z datových skladů kraje však do značné
míry hovoří protichůdně. V dopracované verzi byla vylepšena formální a jazyková stránka textu. Student také doplnil závěr k použitým
metordám zjišťování obsazenosti spojů. Práce neposkytuje jednoznačný závěr na zadané téma, nicméně je zpracována v rozsahu a dle
požadavků na DP.
Otázky k obhajobě
Jaké změny ve výpočtech jste provedl od června 2020 a jaký vliv na Vaše závěry to má?

Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Práci hodnotím celkově stupněm
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