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ODNOCENÍ PLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: }rJbhac/ sm~s r/ 1JsJ~ort2:n o{y~haC'/~ /"~S/'r/
/)rc{'P':?r .3 <3 I.;

Jméno a příjmení diplomanta (-ky): Ze, Yc,.édtv t//,/ch

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

I, Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

JJivPhmo/"'a/tf?rc<ce //n.ě C1~OI/l~~ ClI/'Qc4nemv .2:ct.../~m~

2, Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

tikn:1o 6oá.Q- h.ez,e:/P6YC{'~ rJ~~~kJ.Í!,Ie;'ho/-kj.-~/ o~/g4'~tTt:<'ď~ na C'~be
hl/cf; I?Urt;:t2v/1 cc ~~~ ~4t.trall.e;-/2/// c7t.tnov jJrob4>mQ "!':6f/,

3, Základní zhodnocení diplomové práce:

?rec!6:z"-Pna/ d/hmo/"'t(,//,áe.e /: 2frClcot/arj/ltt n a. V'e/1111 , ?~I/i~"-(/rt?t/I7/:

rr;' 9/rCl~OP-Cl.'f11 '"dj?/c;/nol/e~rc/t?R 1; fa oIo/r 2RJ'1t,t o~ not/a cc C1 r/ /ra';;:..:z

éÍť/ 1/ j?t0,/m r02 $ldtv S;f?/n~a,
,,-

zvo/e tl~ kmet /: ~ oc(Jor/7R h-o IJkv/;'$'ka Ye;;~-e zcy/n7t:1l/e Cf a,f.4-C/'fo,/ ~

1;./' 'l'p/C( C'C:;'V'4Í?/'" k:.0 ~rc/c.e d/?/oma'1l /ro>ka,'l!qj fftY.e" oc/6orh ../'

2.nahsh' /'" 4/17/0 o á or c» C( 1/ ~Ht?/ /ro.?k~4'a.e š'...é' P'R~C.;!' ~6r-:e
~/'/R/1kl./é:'



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: V'(/"tlld' •••"~l-aH; ~l'a'C"-" I,(Z ",,(foR ~~"cč .pHo.

1-1:0 ,1 3d/lit /arIJ~'I'ral!e ft :)tÁ" tkl! I'r/~O"" 'rJ,,1e

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
(1.R~&(/e-2/j'ra corC(" h /' %;6mo~- ~raé..e na" ~()~nC!/;':'- h-,/ /rlmCl~ f/ & b4t 5,4' 'J~cí/e
ev /hOf/cU!/ lrJs ~'jo?'e-J; ,/dlt.:..c-1é;; ;:;r)s,(.o/J'. a,'!fJ'c"'"l) . _

lJ'sktlp ~amoJ.,~ho?~Ic{/m~ :(J/i ké?~~ t(j"~~/~ I' é/6~7h'~jli/~1J/rC(c.R a oc);/,a? ~cIra{//(?p.c~6)
6. Jaká je charakteristika vyberu a využiti studijních pramenu?
lJifYlomahl k j!praeova-'lI- o(,';:;Ml'11oP'e"/r{('cL YIU2// Clok/~a%,/'Cc/,v/",e
I::?,r..m~c/r/o~6 ..i' oc/6o"',.n.6'- !;!e/"Cd(/:-;;le41#t9~/é:;{'/4~/r~/,,oa ti' no#'. 't?J!k~"

1"'fxdL / A&~cP~ e ,tV6.~k/A,: /}t,1r~H7 ~úr~- /:~ó(n{ <?pra.CQ~-: e/4- /'-6Z;~~né/rpH'1-.

7, Hodnocení formálm stranky (jazykova stranka, formalm zpracovam):
fb':.,ma-J1/,;?ka"l1'ia.. /ra-c.Q l.e 140. tVek/'tÝ&~r-#"c//'OI"/1/' J' o/pV;;'n,g/.{J s e 'Pr;f'~"'é-/p..R~/'
flr~é~~·o b v·, r ( blil . a1ti 1 r žití)?8. Jaký Je zpuso využiti prace pu 1cace, pr <: lCce VyUZl1 .

?ráé'.e /: ~;7.acoj/anc<- /7(1.../~fC.e <iI,,'/mac V~-"d,ma..kbr~-ma."-« j?Oj,"CI".:t r-: ?/r~< 4."'ehk j7F't"" tJ
fra.fhl:?f/:?.r"//lC?~ /~, eVI1t"I1~;'}zq, .9a~0rWl (/;/z~vh?cclf.k?~4.~ ~LR/le he tt;d-1kV'ď/ V'/,;;J!
9. Připomínky a otázky k obhajobě. .

tj J).(>j,'nv/k: Á/7J~-!' a ?EL , I ~ (J "

J)/ak:>va/krn;a.h'l/nI m.p/c,/of/ /2e f1dlJrtxdtl CJltehi; (10'7,41'oc!J.RN no,leC/ ~/..fl{ch ~W4<>c.pWt~
1O.Pracl hodnotím:

zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, V@IHli d9bř@, d9bř~, Il@YyA9VYjí~í)

Dne .!lit. S. rJ..-o A/.

Podpis ~one~1ty-

In~, iI~;; ťA,/}

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


