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Naplnění zadání teoretické části práce 
 

Zdůvodnění: Zadání teoretické části práce bylo diplomantkou beze zbytku naplněno. 
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Naplnění zadání praktické části práce 
 

Zdůvodnění: Zadání praktické části práce bylo diplomantkou beze zbytku naplněno. 
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Odborná úroveň teoretické části práce  
 

Zdůvodnění: Odbornou úroveň teoretické části práce shledávám plně dostačující a 
odpovídající nárokům kladeným na diplomové práce vypracované na FR UPa. 
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Odborná úroveň praktické části práce 
 



Zdůvodnění: Odborná úroveň praktické části je na vysoké úrovni. Diplomantka pracovala 

samostatně pouze s dílčími konzultacemi vedoucího práce. 
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Metodická úroveň teoretické a praktické části práce, kvalita práce s literaturou a prameny 
 

Zdůvodnění: Metodická úroveň práce je uspokojivá, stejně tak práce s literaturou a 

prameny. 
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Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění:  Formální stránka práce i její jazyková úroveň je uspokojivá. Práce je 

uspořádána přehledně, umožňuje tak v  rozsáhlém textu přirozenou a plynulou orientaci. 
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Další připomínky/dotazy  
 

 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího 
 

Zdůvodnění: Diplomová práce dosahuje vysoké úrovně. Oceňuji mimo jiné samostatnou 

aktivitu diplomantky jak při řešení teoretické, tak i praktické části. 

Práce je psána systematicky, logicky, s minimem nedostatků. 

Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A. 
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Pro hodnocení použijte následující stupně  

A B C D E F 

výborně výborně mínus velmi dobře velmi dobře 
mínus 

dobře Nevyhověl 
(nelze 
doporučit 
k obhajobě) 
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