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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání práce je úzce spojené s přijatou mírou detailu. Rád konstatuji, že diplomant ve svém přístupu maximálně
reflektoval technickou a ekonomickou realitu bez výrazných zjednodušujících předpokladů. Toto pak náročnost práce
posunulo do kategorie náročnějších.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Všechny body zadání byly splněny jak po formální, tak i obsahové stránce.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Spolupráci s diplomantem lze označit za bezproblémovou. Oceňuji zejména schopnost samostatně zpracovat zadané úkoly
a následně obhájit jejich správnost a přiměřenost. Konzultace práce probíhaly dle potřeby a diplomant byl na ně vždy plně
připraven.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odbornou úroveň práce považuji za silně nadprůměrnou. Student byl schopen ve svých modelech plně reflektovat drtivou
většinu reálných vstupů a omezujících podmínek, a proto považuji práci za plnohodnotně využitelnou i v praxi. Student
taktéž prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální i jazykovou úroveň považuji za plně odpovídající požadavkům diplomové práce a nemám k ní žádné zásadní
připomínky. Rozsah práce považuji za limitní. Toto je však způsobeno komplexností navrženého řešení a snahou
diplomanta popsat a vysvětlit vše v takovém detailu, aby bylo možné jeho výpočty duplikovat a verifikovat.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
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Veškeré formální náležitosti, týkající se pramenů a jejich citování, jsou beze zbytku splněny. Studen byl schopen vybrat
relevantní zdroje informací a následně je efektivně využít a citovat.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Práci považuji za velice zdařilou, student prokázal nejen plnou orientaci v dané problematice, ale i tvůrčí přístup k
vlastnímu řešení. Odevzdaná práce tak odpovídá nejen školním požadavkům, ale její výsledky jsou, dle mého názoru, plně
schopné obstát i v praxi.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Jelikož student splnil v požadované kvalitě všechny požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji předloženou práci k
obhajobě a nemám žádné doplňující otázky.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 9.6.2022

Podpis:
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