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Il. HODNOCENÍJEDNOTLIVÝCH KRITÉRlf
?Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Neobvyklé zadání, konferenční stolek není stavební konstrukce.

prŮměrně náročné

Splnění zadání splněno s menšími výhradami
Posud'te, zda předložená z«5věrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uved'te body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Práce splňuje zadání jen částečně, celou práci o 90 stranách se zadání věnuje jen na 3 stranách.

Zvolený postup řešení
Posudte, zda student zvold spravny postup nebo metody řešení
Student se věnoval sběru informací ne vlastnímu řešení.

částečně vhodný

Odborná úroveň D - uspokojivě
Posud'te úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.
Posudte tež schopnost studenta vnimat řešenou problematiku v širšich souvislostech a aplikovat múenyrský přrstup při řešení
Předpokládám, že student věděl co dělá, inženýrský přístup chybí.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře

Posud'te správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posud'te typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost

2adne zapisy v praci ne)sou, vše lsou kopie z nalezenych materialu, 3azykova stranka prace 3e dobra

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
S'yjMřete se k aktivitě studenta při získávání a vyuHvání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posud'te výběr
pmmenů. Dvěřte, zda nedoš]o k porušení citační etiky a zdci jsou bjbHografické citace úplné a v souladu s citačními
yyklOStmi.
Práce je rešerší z podkladů.

[ Další komentáře a hodnocení:
Práci hodnotím celkově jako středně složitou, malého rozsahu známkou C. 1

Il. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uved'te případné otázky, které by
něl student zodpovědět při obhajobě závěrečné prčice před komisí.

)ředloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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