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zpracováváno a postupy, kterými se práce zabývá jsou zapracovávány do praxe. Rozsah práce a použitá 
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Práce jako celek je aktuální, se správně provedenou metodikou výzkumu a výsledky, které jsou 

aplikovatelné do běžné praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 

 

B 

 

 

 

 

 
Dne: .......2.8.2021................................................                       .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 

 


