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Po§tldek oponenta dip|omoló prácc

]ména slú.nla: RL L|ci! yrllačiloýú op^nenl DP, hlE. 
^l?: 

Prvrh,nln

IéňaDP: Nlillll :!ýénu. v].!.č!i],iúýi r. únh í tl líJbú oRLiK-

l] hodnocení krilúria 1 zohlcdnčtc náročnost lénralu prác.
l'ii hodnoceniknérii 2 ó ,ohlcdněle nás lcduj ic i bodování:
5 bodi] splnčno vclnjikYalnné. \ýúz.ě třckračuie požnd.\ky
] body sa]ňčno kÝahnč
3 body sp]něno bcz!ýhrad
] body splnéno súenšími n.doýxtk).
l body sp]nčno, alc s !ýru dými nedostatky

l<RITlillIA HoDNoCENI

1 N{ročío§t iónáfu Přic€:
r) iešcní pobh,natika]e slož]li

b) ziskáváii dai j9 ntiíoitré

c) zprrovátri dai je námčDÉ

l

a) !ilť pnj.c jsol ýozu,nnch,ě tó,n,ulovíny

b),ňclody 7pncováni púce j§ou síozunlitcL|É lbnnUlovány

.) |lrc,etrtj!slé.iLc púccrsou v sotrLadu s tématm prlic.

d) 7ro].né,netody a DoýuD j50U vhodnlj pro i!pLiětricilú pláce

] Tco.f tickú čjišt P.úce:
a) 1.olsli.ká ĎÁý píálc obsehuje klilickou lile]nnli re\eíši

b) ieoletická čás lycházi ZÝhodnó Zvolcí)'.h do,ná.i.h i cihjý!čiých ?dlojú
G piihLódíuliň k rc].V! nodj. ikiuílDoíi , iypu puIrljk5ci)

c) tcoíclřkó 7nŇ]c V lcrlu ]sou citovóny Ddpovid]iici,n zpúsobem

5

4 Přikijcká !:ful prác. -ánnlýza:
r) \ rD,lÝiickó iástjpráce isou Wuž]1} pozntrlkyZ leoi9

b) zýo ené ]ndod},píiog byl} vhodné .pljkováry

c) poíup ap]ikicc Jn.lod píác..ie doíalečiě popsátr

d) prácc obs illuj. ;ouh, n tré zhod nocen i současného írv u

e] áVěq ana lýz isou d oýaleině pod ložcnó



5 }rlktj.kn čnst pí:icé- Přojokt:
.) ploj.klo!á ča* pííce ir!aaúe n. 

'.oretické 
pozrrlky

b) prcjekloý1 óáý píá.c ia!a?Uř na výslcdk} anal)"z

o pá.eobsrhuiťávčry r mornoslj a|jlikrce iaÝrholaný.h doporuóetri

d) náÝIhy jsou pódlóž!íyodpoýidajicimi areunénty

c) pii.o obýh{c dopldy picdlorrných návíhů

l) nrácc n,p]iila§rnovere cile

5

6 FOrnálniúroveňprd.t:
a) l.rl,c ]o8i.k] Př.vá,-íi
b) Ý púci jc použiti sPííýná t9nnjnolo8ic

c) použilóZdroJejsoúc oÝiny ,lLc poradovrné no.n!

d) Pílicc ňájizykovou úroveň odpoviddici kvaljtjkači' prici

c) púcc ňá !,alickou ú.oveň odpovidaihikvlljfikďni Piá.i

cELKo\ Ý ločET BoDŮ

, (,L!,. l,,, 1 .n p,a,, "o,,/\J lob',Jjoh.
(o!á,ky u\idi vedouťí pdce i oponcnt)

Áulo&a Ý ú:hod]u :lú Pola| Dllén h:Počdhic^,i Ý |i bníú.l,,užýýt oníi-Konlp|c\al) l'.hlldun
k !o,n ,:!Jl Pí,ih. čle ko ckho li.klho o.|dúah!, hfujll h1o:nosl placo\nl ! n.zkt.sleŇni Ďlalna.ll1i a
sfuize \e tók losldt kl koknoýjnt přičinan cílL a ňa,o' Ptáu br]r| | ln\du j.lrně .leíihoýúw ú a|lo|ka le
ib kanr),d|žda P.eh,l.|obú Póý|áhce leorclické nenáh PJlkli!}q colylkn l ialnú!.ó lť.le ě
.|Idcoýail!,1oNal,rh!ř.štniLldhó,nb]ehalib,byly:]01 ilně PDPsáh} a afu,,ka fénóÝnd ])..olhaý
iiljidlduaihějšiaplikdcilprajcelkOýéhódhathhP|ácjjuka:.luřilo|aLhPallt|jikobhaiohě

.It úódni '\dhkióhoúl" k!:dijhačlcna slíe.líka:a nesPl ěhiPlán leži,ích núkldlůl

DP byld podroben, kontolc kc 7jišični pnvodnosti Pnicc ! Is ST G|, Na základě !ýsled(ú ióio konroly
bJ-lo zjištěno. ž-c nricc pl]giát

Píá.c í/,ntr krilaria plo obhajobu DP],

4?ki]r pdl* ý.lů.ipl ll. opňIl ýdcc rcvlhr
P ú..! rl1lhúil klild iQ t o obhq óL|| pltllil j. uui|óhé ř dna


