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2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
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5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
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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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10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


