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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Markéta Tvrzová 
s názvem: Tvorba a evidence záloh AČR

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

35 

5. Celkový počet bodů 84 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou podobnosti a rozdíly v rekrutaci do armády v součastnosti v porovnání s polovinou 19.
století.

2. Jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní důvody ve zvýšeném zájmu o vstup do Armády České
republiky a potvrdil je Váš výzkum?

3. Jaký je současný stav záloh Armády České republiky, z jakých zdrojů je tvořena? Jaké jsou Vaše
návrhy na zlepšení současného stavu?

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka Bc. Markéta Tvrzová ke zpracování diplové práce přistupovala aktivně. Doporučenou literaturu
od vedoucího práce a odborného poradce studovala se zájmem včetně doplňujících dotazů především na
odborného potadce. Nově získané informace byla schopna analyzovat a dopracovat se odpovídajícím
závěrům.

Vhodným způsobem připravila dotazník, který skladbou otázek oslovil i značný počet respondentů.
Výsledky dotazníku kvalitně vyhodnotila včetně grafického zpracování.

Po celou dobu zpracování diplomové práce, pracovala Bc. Markéta Tvrzová systematicky, průběžně
zpracovávala stanovené dílčí cíle. Na domluvené konzultace chodila připravená se zpracovanými materiály.

       

Jméno a příjmení: brig. gen. Ing. Ladislav Košner
Organizace: Sekce rozvoje a plánování schopností, Ministerstvo obrany
Kontaktní adresa: VZ 1122 Praha
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