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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Bc. Martin Kozel 
Název diplomové práce: Dopady epidemie COVID-19 na práci studentů v podnicích 
 
Cíl práce: Cílem této DP je zjistit, zda pandemie COVID-19 přinesla studentům TUL 
zhoršené pracovní podmínky a nedostatečné možnosti zaměstnání při studiu. 
 
Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. 

 
 

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   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. V závěru práce se uvádí, že v zahraničí přišlo během pandemie COVID-19 o práci až 

46 % studentů, kdežto na TUL 25,5 % dotázaných studentů. Čím byste vysvětlil 
tento rozdíl? 

2. Co myslíte, že způsobilo přebytek času u studentů během distanční výuky, jak 
někteří z nich uvedli? 

 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  výborně minus            
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Datum:     31. 5. 2022                                                                                                                                                          

           ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího diplomové práce 

 
 
 
Předložená diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol, kdy první z nich je věnována rešerši podobně 
zaměřených prací a druhá obsahuje stanovení cílů. Druhou kapitolu zde považuji za nadbytečnou, stanovení 
cílů práce by mělo být součástí úvodní kapitoly, není nutné vyhradit pro tento účel celou novou kapitolu, 
zvláště když nepokryje ani celou stránku textu. Dalších pět kapitol je postupně věnováno tématům 
marketingového výzkumu, dotazníkovým šetřením a různým statistickým metodám, které se používají při 
zpracování dat z dotazníkových šetření. Je potřeba podotknout, že diplomant uvedl všechny metody, které 
při zpracování dat v praktické části použil, a neuváděl nadbytečné poznatky k metodám, které se v práci 
nevyskytují. Praktická část je zpracována přehledně a trochu stylem statistické příručky, takže je čtenáři 
v každé pasáži práce jasné, kde diplomant uváděné závěry získal a jakou cestou k nim došel. Přehlednost 
práce je zajištěna množstvím vysvětlujících tabulek a obrázků, které umožňují vyznat se dobře v množství, 
někdy i složitých, výpočtů. Ze skutečností uvedených v praktické části vyplývá, že student zvládl zručně 
použít metody jak kvantitativního, tak i kvalitativního výzkumu a závěry, které na konci práce formuluje, 
jsou přehledným a jasným shrnutím dosažených zjištění a zodpovězení výzkumných otázek je tak 
dostatečné. Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. 


