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Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
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2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
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5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
•. / /- - (r /' ,. , Ct

VII-'C'DNO~)..J Uc..lrvt-JO~\ Ol>'\ItIAA'VAfV\ v-A \;tLO\J'-{OI '<F'VvA LV

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
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7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
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8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
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9. Připomínky a otázky k obhajobě.
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10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
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Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


