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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

mimořádně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Hlavním cílem práce bylo vytvořit nový učební text, který bude určen hlavně pro samostudium a
tematicky zaměřen na zajímavé téma inspirované vědec-kofantastickými knihami Julese Vernea. Hlavní
myšlenkou je prostřednictvím popularizace vysoce odborné tématiky na zábavná témata. Šlo o náročný
úkol jak po technické tak didaktické stránce udělat povedenou transformaci učiva do popularizační
formy s udržením vysoké odbornosti. Práce v teoretické části obsahuje rešerši existujících předmětů a
stávajících učebnic mechaniky včetně rozboru obsahu předmětů.
Splnění zadání

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Zadání bylo splněno a práce pravděpodobně nezůstane jen ve stavu pouhé bakalářské práce, ale
předpokládá se její další publikace ve formě knihy pro studenty ČVUT a tak je to správně. Tento počin
vřele doporučuji.
Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Studentka konzultovala a dodržovala dohodnuté termíny. Přistupovala k práci vysoce tvořivě.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Na výborné odborné technické i didaktické úrovni.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
V pořádku.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Zvolte položku.

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
V pořádku.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Vysoce náročný úkol, výborná transformace vysoce odborného tématu prostřednictvím popularizace inspirované
knihami Julese Vernea.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Doporučuji studentce udělit pochvalu za zdařilou předloženou bakalářskou práci
s vysokou mírou kreativity.

Datum: 31.5.2017

Podpis:
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