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ll. HoDNocENí JEDNoTLtVÝcH KRITÉRlí

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A-rnýborně
Posudte, zda bYl student během řešení aktivní, zda dodržovat dohodnuté termíny konzultací. posudte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.

Student pracoval samostatně a aktivně, přiměřeně využíval konzultací.

odborná úroveň
Posudte Úroveň odbornosťi závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podktadů.
Posudte téŽ schopnost studenťa vnímať řeŠenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při
řešení.

Student vyuŽÍval vŠechny potřebné zdroje pro dosažení zadaného cíle a získané poznatky aplikoval inženýrským způsobem
při řešení problému.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C-Dobře
Posudte správnosť používání formálních zópisů obsažených v prácí. Posudte typografickou a jazykovou stránku próce a její
ce l kov o u sroz u m ite l n o st
Jazyková úroveň nedosahuje úrovně odborné. Práce je v některých partiích méně srozumitelná.

Výběr zdrojů, korektnost citací
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávóní a využívóní sťudijních materiólů k řešení zóvěrečné próce. posud,te výběr
PramenŮ. Ověřte, zda nedoŠlo k porušení citační etiky a zda jsou bibtiografické citace úptné a v souladu s ciťačními
zvyklostmi.

,DgJši_komenliii9 a !,od!o99r,í, ., ,

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

Splnění zadání práce
Posudte, zda předloŽenó závěreČná práce splňuje zadání, V komentáři případně uved'ťe body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena.
Zadání práce bylo poměrně náročné a kromě běžných inženýrských schopnostívyžadovalo i určitý naaňteá a systémový
PřístuP k řeŠeníProblému, schopnost provést analýzu problému a navržené řešení provést v programovacím prostředíVBA
Microsoft Excel. Práce splnila zadanÝ cíl
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odborné zdroie isou v Pro se seznamem citací.
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lll. cELKoVÉ HoDNocENín rtÁvnH KLAslFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení,

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A-výborně
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