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Aktuálnost použité literatury
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C - dobře

3.

Zpracování teoretické části

B - velmi dobře
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Popis experimentů a metod řešení

A - výborně
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A - výborně

6.
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A - výborně
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B - velmi dobře
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Komentáře k diplomové práci:
Studentka přistupovala ke své diplomové práci velmi zodpovědně, její obsah s vedoucí pravidelně a
včas konzultovala. Ne vždy se jí však podařilo napoprvé jasně a výstižně formulovat své myšlenky.
Diplomantka výsledky statisticky zpracovala a dostatečně je diskutovala s odbornou literaturou,
zejména s impaktovanými články z databází. Seznam literatury zahrnuje 98 zdrojů, z nichž 44
představují cizojazyčné odborné knihy a články. Je škoda, že zejména v teoretické části diplomové
práce se diplomantce nepodařilo lépe využít potenciál těchto odborných informací a mnohdy spíše
čerpala z ne zcela relevantních zdrojů. V konečném výsledku je ovšem práce napsána na dobré
úrovni.
Diplomová práce Bc. Lucie Czyžové, Dis. byla v systému IS/STAG zkontrolována z hlediska původnosti
a bylo zjištěno, že se NEJEDNÁ o plagiát (shoda 0 %).
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B – velmi dobře.

Otázky vedoucího diplomové práce:

V e Zíně dne 13.5.2015

Podpis vedoucího diplomové práce
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