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prgci z hlediska splnění jejich cíl ,
,ÍÍrziu 1n"ma ešení a návrh opatňení včďně furmální r pravy (uveďb na druhou fianu

Cílerrr diplonrové práe hío sezrámit s borií lidského kipitálq a problerrratikou návratnosli investie
Ó-"ysli*ko| kiho *d táni, zpnallzgnt gĚpsn tlv i plánwarcr refiomu systém-u t -iáflníhť
.áeíá,iaňív-česre republice i porovnat jej se rrdělávacím systémem ve Velké Brltánii,
piee byla po formáiní stráncL_,aoorá, vlrogně strukturovar!á, jdnoUiyf kanltolv n_l9eF,logicky

"ari;oťáry"tttgd 
ntllp pneh{ ďĚ a roótpblrě pooma|a *nrmémv_vrmrošrd$dttg vql áYání vobog

ámicň,'pro s,Ň prtci-te,pala infoimae zteUr clr 4roJ , použila aktuální rfulaJ9 a rcvněž vhodně
anolila j upravila-nre ody-tl počh, soukromé míry náwatnocti investice do yzdáánÍ. Pro Y P9ry_
; !.B'.'f r.ó ffi e |ryťd Oq bterrw teoretiexgtr zálďadnu fi tp,t dgplnils ,i09 trb$l * re bBší
oňenuici v Ňveienyltr y, poMl. Diplomorá práE má malé nédo tatky v PlYnulosti textu a

rlávaznosti ieanomuictr orliavc , obcahuJe nělrE_É_ aŽ pfitŠ obecn{ formulace a nedctatkY
v inbrpunrci. v pralcické ěásfi bycň uvíbla poOrcbŇjší lnterpelaci datobsažen ch vtabulkáďr.
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Í. Hodnffi{Éní zprcffiIíání témat dlplaínant*lni
plnění cíle práce

ffi a iťiicťr ap| l<3ce p i zpracorránítérnafiI

II. Hodnw ni struktury a ah ahu prá el
P ehldno t a Imická ffivba { trilI*uÉt

rcužib ch pramen

dipl*rr"mnta, E§ťacúffit eískane
ffia rouumitelnostzávěr
Foimulování vlastníů názorrJ diplomantem

tylislická *raveň
ffi literaturcu vče*ně dk z& a citaqí

turou včetn dkaz a ciHcí



TECHNlCKÁ uNlVtRZlTA V LlBERCI

Otázky k obhajobě diplomové práce:

1, Domníváte se, že 69ké vreokoškolrské rrděláníie dctatďně konkurengchoPné
v porovnáni siin mi -"rneri Eu? v čem vidíte hiauní p ed_nosti a ndofficY sYstému VS

áÉiá"fia"-desŘe republie ve srcv4lní s yelkou Br lánií?
2. Souhlasíle se ;;"d;,* srolneňo 

" 
čŘr r"m by podle Vás byla jeho optimální ťše (Pfi

současné ekonomické situaci)?
3. 

';k; 
ž" 

"laaá 
napomoci omu, aby zavedení školného nave ejn ch VS

nediskriminornnŘia"nty ze síabšich ekonomick ch poměr ?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhqji klasifikovat stupněm: velmi dob e
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