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Slovní hodnocení:

Podle mého názoru bylo v práci dosaženo stanoveného cíle a to pomocí postupů a metod, Keré
odpovídají zadání a odborné úrovni, jež je od diplomové práce vyžadována. Sestavení práce bylo logické
a srozumitelné. Autorka prokázala svou vysokou odbornost v dané oblasti a schopnost zpracovat data
z různých zdrojů. Interpretace výsledků a závěrů je jasná a v dostatečném rozsahu.

V textu se občas objevily drobné stylistické či formální chyby, Keré ovšem nemají významný vliv na
vysokou úroveň celé práce. Jednalo se např. o:

- str. 20 druhý odstavec 1. věta slovo,,nutn,ý" by mělo mít War,,nutnď,
- str.22 předposlední řádek,ť na konci řádku,
- str. 27 poslední věta - opakování slova ,,možnosti",
- str. 36 poslední odstavec I. a 2. věta neobsahuje sloveso,
- str. 38 mezera v textu.

Vzhledem k rnýše uvedeným skutečnostem doporučuji k]asifikovat stupněm VýgOnNĚ.
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