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Splnění zadání práce splněno
Posud'te, zda předloŽená zóvěreČná próce splňuje zadóní. V komentáři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproťi zadání rozšířena.
Zadání Práce bYlo Poměrně nároČné a kromě běžných inženýrských schopností a vyžadovalo i určitý nadhled a systémový
PřístuP k řeŠení problému, schopnost provést analýzu problému a navržené řešení provést v programovacím prostředí VBA
Microsoft Excel. Práce splnila zadaný cíl

!l. HoDNocENí JEDNoTLIVýCH KRITÉRlí

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posudte, zda bYl student během řeŠení aktivní, zda dodržovat dohodnuté termíny konzultací. posudte schopnost studenta

§!49n!pr".oval samostatně a a ktivně, přiměřeně využíval konzultací.

odborná úroveň A - výborně
Posud'te Úroveň odbornosti závěreČné práce, vyuŽití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.
Posud'te téŽ schopnosť studento vnímat řeŠenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při
řešení.

Ši"deni dóia;"Í ÓouziitĚÓreticky získané štolniiňJJiii i"rŇrskýr;ó,ňbe, pró ióséňlt"rpié-iiiň ó6oro..nu
oPtimalizace konstrukce. K řeŠení problému musel samostatně nastudovat i problematiku oceňování nosné konstrukce.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře
Posud'te sPróvnost PouŽÍvóní formálních zápisů obsažených v práci. Posudte typografickou a jazykovou sťrónku práce a její
9 9 l k o11 o 1l 1 1 9 1!! q!9 no_2ť
V práce jsou některé j které však nesnižují celkovou kvalitu práce.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávóní a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. posudte výběr
PramenŮ. Ověřte, zda nedoŠlo k poruŠení citační etiky a zda jsou bibliografické ciťace úplné a v souladu s citačními
7yltIlo1!,ryli, -":
Odborné zdroje jsou v práci citovány. Pro zvý lednosti by bylo lépe pracovat se seznamem citací.

_O r| § i !.q- e1!{ie_ 3 ! o_d n 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

ll!. cELKoVÉ HoDNocENín ruÁvnn KLAslFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
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Student se dokázal vyrovnat s náročným zadáním, dokázal použít nabyté znalosti a doplnit znalosti chybějící. prokázal i

schopnost,,vysedět" časově náročný problém. Výsledkem práce je prakticky použitelná pomůcka pro posouzení optimálního
rozponu nosné konstrukce vícepodlažní budovy.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - uýborně.
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