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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -
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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

A41,(!?

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti? t
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3. Základní zhodnocení diplomové práce:
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5. Uveďte, .zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové Jloznatky? _ /) I, ~olk
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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. Jakt je způs~.b využití práce (pu~likace, praktické využití)? _ . '. ~ . /~
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9. Připomínky a otázky k obhajobě. O!) ~ " _ _ •
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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.


