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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

2. Využití poznatků z literatury A - výborně 

3. Zpracování teoretické části A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 

7. Formulace závěrů práce A - výborně 

8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 
Studentka od začátku přistoupila ke zpracování své kvalifikační práce velmi zodpovědně. Aktivně 
vyhledávala literární zdroje, v laboratoři byla samostatná a pečlivá. S vedoucí byla v kontaktu, obsah 
práce konzultovala a případné návrhy zapracovala.  
 
Diplomová práce je po formální i obsahové stránce zpracována na výborné úrovni. Teoretická část se 
opírá o dostatek zdrojů a je sepsána logicky a srozumitelně. Výsledky jsou zpracovány přehledně 
formou grafů a tabulek a jsou též statisticky zhodnoceny. S ohledem na velmi omezené množství 
vědeckých prací na toto téma je i diskuze dostačující. Ocenila bych snad jen větší množství 
cizojazyčných zdrojů a nahrazení některých zdrojů staršího data vydání aktuálnějšími.  
 
Diplomová práce Bc. Adély Jarošové byla v systému IS/STAG zkontrolována z hlediska původnosti a 
bylo zjištěno, že se nejedná o plagiát (shoda 6 %). 
  
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A – výborně.  

Otázky vedoucího diplomové práce: 
      

 

 

V e Zlíně dne 18. května 2016                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


