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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta: Mgr. Jana Holczerová
s názvem: Nástroje řešení krizových situací v České republice
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)*

18

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)*

8

4.

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

32

5.

Celkový počet bodů

83

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. Uveďte, které orgány a s jakými působnostmi se podílejí na kontrolní činnosti v oblasti výroby lihu.
2.
3.
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

Diplomovou práci (DP) hodnotím známkou "velmi dobře". Zvolené téma je specifické a jedinečné. Studentka
přistupovala k řešení úkolu po celou dobu zpracování DP samostatně a potřebnou pracovní morálkou, podle
potřeby se účastnila konzultací a vždy bezodkladně reagovala na připomínky vedoucího DP. Formální
stránka DP plně odpovídá požadavkům stanoveným vedením katedry. Po stránce odborné má DP velmi
dobrou úroveň, studentka během zpracování využila své znalosti a praktické zkušenosti z řešení předmětné
problematiky. Návrhy na úpravu nástrojů krizového řízení mohly být konkrétnější. Doporučuji předloženou
DP k obhajobě.
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