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l l .  HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KRlTÉRtí
Zadání
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce.
V|oŽte komentář'

prumerne narocne

Splnění zadání sp lněno
Posudte, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zadóní. V komentóři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-li zadání zcelo splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopody a
případně i příčiny jednotlivých nedostotků'
V|oŽte komentář .

Zvolený postup řešení správný
Posud,te, zda student zvolil spróvný postup nebo metody řešení.
V|ožte komentář.

odborná úroveň B - velmi dobře
Posudte úroveň odbornosti závěrečné próce, využití znalostí získoných studiem a z odborné literatury, využití podkladů o dot
získaných z proxe.
VIožte komentář .

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - ve|mi dobře
Posudte spróvnost používóní formólních zópisů obsažených v próci. PosudTe typografickou o jozykovou strónku,
VIožte komentář.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k oktivitě studenta při získávóní o využívóní studijních moteriálů k řešení zóvěrečné próce. Chorakterizujte výběr
pramenů. Posudte, zdo student využil všechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlostních výsledků a úvoh, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliogrofické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi o normomi.
V|ožte komentář'

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlovních výsledků zóvěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentólní zručnosti apod.
V|ožte komentář  (nepovinné hodnoceni
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llt. celrovÉ HoDNocENí, otÁzry K oBHAJoBĚ, ruÁvnn KLASIF|KAcE
Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uvedte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisÍ.

Před|oženou závěrečnou práci hodnotím k|asifikačním stupněm B . veImi dobře.
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