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Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10) 

1 Náročnost tématu práce 8 

2 Splnění cílů práce 8 

3 Teoretická část práce 7 

4 
Praktická část práce 
(analytická část) 

9 

5 
Projektová část 
(řešící část) 

8 

6 Formální úroveň práce 8 

 
CELKOVÝ PO ČET BODŮ 
(0 – 60)  

48 

 
Hodnocení jednotlivých kritérií: 

ROZSAH BODŮ SLOVNÍ VYJÁD ŘENÍ 

0 bodů nesplněno 
(odpovídá stupni „F“  podle ECTS) 

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků 
(odpovídá stupni „E“  podle ECTS) 

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky 
(odpovídá stupni „D“  podle ECTS) 

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky 
(odpovídá stupni „C“  podle ECTS) 

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad 
(odpovídá stupni „B“  podle ECTS) 

9 – 10 bodů splněno nadstandardně 
(odpovídá stupni „A“  podle ECTS) 



   2 

Připomínky k práci: 
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře, studentka se snaží pojmout danou 
problematiku komplexně a lze konstatovat, že tato část práce poskytuje dostatečnou oporu 
pro zpracování části praktické. Bohužel postrádám citaci a použití alespoň jednoho 
zahraničního literárního zdroje. 
 
Zpracování praktické části práce hodnotím jako zdařilé, studentka se problematice věnuje 
pečlivě a přistupuje k analýze s dostatečnou hloubkou v návaznosti na rešerši literárních 
pramenů.  
 
Návrhy na zlepšení vycházejí z výsledků provedené analýzy a oceňuji snahu studentky o 
vyčíslení finanční stránky u některých navrhovaných opatření.  
 
 
 
 
 
 

Otázky k obhajobě: 
Bez otázek k obhajobě.  

Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP.      
             
 
Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body). 
             
 
Ve Zlíně dne:  27.08.2012 
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