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Splněnízadánípráce splněno
Posuďte, zda předloženó závěrečnó práce splňuje zadóní, V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena.

práce splňuje zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - vrýborně
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
sa mostaťné tvůrčí prá ce.
Bc. Marek Holub pracoval aktivně, dodržoval dohodnuté termíny a práci pravidelně konzultoval.

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.
Odbornost práceje na vysoké úrovni. Při stanovenízatížitelnosti takto rozsáhlé konstrukce bylo nutno využítjak znalosti
získané při studiu, tak i informace z odborné literatury.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně
Posuďte spróvnost používóní formálních zópisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
ce lkovo u sroz u m ite l nost
Formální uspořádání práce, typografická i jazyková úroveň je v pořádku. Práce je celkově srozumitelná.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získóvóní a využívání studijních materiólů k řešenízóvěrečné práce. Posuďte výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Prameny byly vybrány vhodně. K porušení citační etiky nedošlo. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

lll. cELKoVÉ HoDNocENí n ruÁvnn KLAslFlKACE

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

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A -
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