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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce   x   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů diplomantem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

 
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  
Zvolené téma diplomové práce je v současné době mimořádně aktuální. Diplomová práce je 
systematicky členěna do osmi hlavních kapitol, které jsou dále členěny na dílčí podkapitoly 
až do třetí úrovně a kterým předchází stručná úvodní kapitola a za kterými následuje 
závěrečné shrnutí. Jednotlivé hlavní kapitoly práce i dílčí podkapitoly na sebe plynule 
a logicky navazují. Práce je opatřena anotací v české a anglické verzi a klíčovými slovy, opět 
v české a anglické verzi. Součástí diplomové práce je seznam v textu použitých zkratek, 
seznam tabulek a obrázků prezentovaných v rámci diplomové práce a přiměřeně dlouhý 
seznam použité literatury, na kterou se diplomant během svého výkladu v textu práce 
průběžně odkazuje. Autor zde prezentuje rovněž seznam příloh, což považuji za trochu 
zbytečné vzhledem ke skutečnosti, že příloha diplomové práce je pouze jedna. Z uvedeného 
tedy vyplývá, že součástí diplomové práce je rovněž příloha v podobě dotazníku, který 
diplomant použil k získání dat potřebných ke zpracování své diplomové práce. Předkládaná 
práce působí již na první pohled velmi precizním dojmem, prezentované obrázky mají velmi 
kvalitní formát (možná jen trochu škoda, že nejsou všechny barevné), uvedené tabulky mají 
dokonalou vypovídací hodnotu. Práce obsahuje nemalé množství rovnic a vzorců, které jsou 
velmi kvalitně napsány. 
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V rámci stručné anotace k diplomové práci diplomant přibližuje obsah své diplomové práce. 
V průběhu anotace bych doporučila autorovi práce dále stručně definovat cíle své diplomové 
práce, uvést metody a postupy vedoucí k dosažení stanovených cílů, zdůraznit přínos práce, 
tj. vlastní příspěvek k řešenému tématu, a v neposlední řadě ve stručnosti formulovat 
závěry, ke kterým během zpracovávání své diplomové práce dospěl. 
Úvodní kapitola diplomové práce obsahuje uvedení do zkoumané problematiky a vymezení 
tématu práce, tedy motivaci autora se daným tématem zabývat, autor zde obšírně 
zdůvodňuje potřebu zkoumání dané tematiky. V rámci úvodní kapitoly však zcela postrádám 
literární rešerši představující stav současného poznání dané problematiky, neboť tato 
diplomová práce zcela jistě není první publikací k řešené problematice. Autor by měl rovněž 
v průběhu úvodní kapitoly precizně definovat cíle své diplomové práce (jsou uvedeny až 
v další části práce) a aspoň vyjmenovat metody a metodologické postupy, které v rámci své 
diplomové práce použil. Dále by zde měla být podrobněji popsána struktura práce. 
Závěrečná kapitola diplomové práce obsahuje závěrečné shrnutí výsledků, ke kterým autor 
dospěl. Zde bych autorovi diplomové práce doporučila prezentovat ještě zhodnocení 
využitelnosti dosažených výsledků a další náměty pro zkoumání v uvedené oblasti. 
Přes některé nedostatky je zřejmé, že diplomant v rámci řešení dané tematiky vykonal 
značné množství práce v podobě zpracování dotazníkového šetření (přestože se nejedná 
o náhodný výběr) a rovněž nastudoval nemalé množství literatury z oblasti již pokročilejších 
statistických metod a předvedl, že tyto metody dokáže prakticky používat. 

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci úvodní kapitoly zcela postrádám rešerši 

představující současný stav poznání dané problematiky, doporučuji diplomantovi vybrat 
nejméně šest publikací vztahujících se k řešené problematice a s rovnoměrným 
zastoupením v poměru české a zahraniční odborné literatury a provést tuto rešerši 
v rámci obhajoby. 

2. Proveďte vyhodnocení využitelnosti dosažených výsledků a uveďte další náměty 
a možnosti zkoumání v dané oblasti. 

3. Charakterizujte vlastní přínos své diplomové práce, tj. v jakém směru tato práce 
posunula oblast znalostí dané problematiky dále. 

 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE.                 
 
 
Datum: 16. května 2022                                                                   
.....…………………………………….........….                          
                                                                                         doc. Ing. Diana Bílková, Dr. 
                                                                                 Podpis oponenta diplomové práce 

 
 


