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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Předložená BP splňuje zadání, jak po stránce obsahové, tak po stránce věcné a odborné. Práce je rozšířena o systémy EZS,
které lze řešit v samostatné části a také projektu. Vzhledem k tomu, že „v jednoduchosti a síla“ jak je obecně známo,
studentka se stručně a věcně zabývala i problematikou EZS.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Vzhledem k tomu, že studentka se nikdy nezúčastnila žádných přednášek zaměřených na EPS a EZS, které také nebyly
nabízeny fakultou, přesto samostudiem (přes určité problémy s vyjadřováním v čeština – studentka není národnosti české)
se probojovala až k takovým znalostem, které může uplatnit při řešení projektových dokumentací slaboproudých rozvodů.
Pravidelně konzultovala problémy i samostudium konzultovala průběžně a z jistou dávkou houževnatosti dokázala uplatnit
své znalosti v řešení BP.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při
řešení.
Lze vyhodnotit, že po stránce odbornosti BP je práce na velmi dobré úrovni. Samostatně řešila problémy bezpečnostních
technologií a tyto posléze dokázala uplatnit při řešení BP.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Lze vyhodnotit, že vzhledem ke své národnosti se s problematikou jazykové úrovně a srozumitelnosti BP vypořádala dobře.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

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.
Studentka aktivně využívala zdroje, které jsou uvedeny v závěru BP. Nedošlo k poruše citací a etiky, které jsou v souladu
s citačními zvyklostmi.

Další komentáře a hodnocení
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Lze celkově zhodnotit, že se jedná o studentku, která plní své studijní náležitosti odpovědně s požadovanou dávkou
znalosti při řešení problémů. Lze zvláště vyhodnotit, že se pohybuje ve věcném vyjadřování a stručnou efektivností při
řešení zadaných úkolů.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Celkově lze hodnotit závěrečnou práci za velmi dobrou s praktickým využitím předložených návrhů a projektů.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 14.6.2017

Podpis: doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., v.r.
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