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!l. HoDNocENí lroruoTllv cH KRlrÉnlí
Zadání
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce.
Náročnost zadání je p edevším v jeho velkém rozsahu.

mimo ádně náročné

Splněnízadání sptněno
Posud'te, zda p edloŽená zóvěrečnó próce splňuje zodóní, V komentó i p ípadně uvedte body zadání, které nebyly zcela
sPlněnY, nebo zda je práce oproti zadóní rozší ena. Nebylo-\i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
p ípadně i p íčiny jednotliv, ch nedostatk ,

vložte komentá .

Aktivitaasamostatnostp izpracovánípráce A-v borně
Posuďte, zda byl student během ešení aktivní, zda dodržovat dohodnuté termíny, jestli své ešení pr běžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostotečně p ipraven. Posuďte schopnost studenta samostotné tv rčí próce.
vložte komentá .

Odborná roveň A _ v, borně
Posuďte roveň odbornosti zóvěrečné práce, využití znalostí získanych studiem a z odborné literotury, využití podklad a dat
získon,ch z praxe,

vložte komentá .

Formální a jazyková roveň, rozsah práce A - v borně
Posudte spróvnost používóníformólních zópisti obsažen ,ch v próci. Posud'te typografickou a jazykovou strónku.
vložte komentá .

Další komentá e a hodnocení
VYjód ete se k rovni dosažen, ch hlavních v sledk závěrečné práce, nap . k rovni teoretickych v, sledkťt, nebo k rovni a
funkČnostitechnického nebo programového vyťvo eného ešení, pubilikačním v stup m, experimentólnízručnosti apod.
Vložte komentá (nepovinné hodnocení).

V běr zdrojťr, korektnost citací A - v borně
Vyjód ete se k aktivitě studenta p i získávóní a využívání studijních materiát k ešenízóvěrečné próce. Charokterizujte v, běr
Pramen . Posudte, zda student využil všechny relevantní zdroje, Ově te, zda jsou všechny p evzaté prvky ádně odtišeny od
vlastních v' sledk a vah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace ptné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
vložte komentá .
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llI. cexovÉ HoDNocENín ruÁvnn KLAstFlKAcE

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

Diplomant p istupovalk ešení problém aktivně. Je spolehtivy a pracovity. Řídicíprogram realizovalsamostatně.
Teoretické podklady pro synchronizaci generótoru se sítísi našel sám. Po dokončení mechaniky, kteró nebyla
součóstízadání, mohou byt generátory v nósledujícím semestru použity ve v uce.

P edloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - vr borně.
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