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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Téma vyžaduje aktivitu studenta při zjišťování cen nákupů a pronájmů jednotlivých objektů zařízení staveniště, z hlediska
metodického není zvláště náročné.

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.
Práce splňuje zadání v celém rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

B - velmi dobře

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.
Studentka práci průběžně konzultovala, pracovala podle pokynů vedoucí. Samostatně poptávala jednotlivé dodavatele
zařízení a vyhodnocovala jejich nabídky.

Odborná úroveň

C - dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Práce má dobrou standardní úroveň odpovídající bakalářské práci. Studentka prokázala schopnost pracovat se zdroji a využít
získané informace k vyhodnocení nejvhodnější strategie firmy při pronájmu nebo nákupu vybraných prvků zařízení
staveniště. Tuto úvahu studentka neprovedla u všech objektů, např. u výtahu, který je také často firmami nakupován, ale
v zásadě vytipovala ty podstatné a uvedla postup, podle kterého je možné takové vyhodnocení provést.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je i vzhledem k vloženým tabulkám a obrázkům poměrně rozsáhlá. Má velmi dobrou formální i jazykovou úroveň až na
několik drobných stylistických neobratností. Práce má logickou strukturu a je psána přehledně a srozumitelně.

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.
Studentka v teoretické části práce vhodně využila velké množství relevantních zdrojů. Práce má velmi dobrou úroveň
respektování citačních standardů.
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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.
Práce má velmi dobrou formální i odbornou úroveň.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Studentka pracovala průběžně, přehledně zpracovala velké množství zdrojů v teoretické části a samostatně
zjišťovala potřebné informace pro zpracování praktické části.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 26.5.2015

Podpis:

2/2

