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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Rozsah práce plně odpovídá zadání a bakalářská práce je dokonce rozšířena o jednu variantu. U všech variant byly
zpracovány situace a podélné profily. Výsledná varianty dopracovaná v úrovni DÚR byla vyhodnocena subjektivně, avšak na
základě několika reálných hledisek.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Student často konzultoval dílčí problémy a k práci přistupoval zodpovědně.

Formální a jazyková úroveň, přehlednost a srozumitelnost práce
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Bakalářská práce je srozumitelná a má přehledné členění. Několik drobných grafických nedostatků ve výkresech přičítám
menší zkušenosti studenta s projektováním

Výběr zdrojů, korektnost citací
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Student používal aktuální předpisy a dle mého názoru se nedopustil žádného porušení citační etiky.

Další komentáře a hodnocení
Student nad rámec zadání vypracoval také fotodokumentaci a přibližně spočítal náklady u výsledné varianty (rozpočet).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Vše viz II.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B ‐ velmi dobře.
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