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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Student Hájek se podílel na realizaci projektu „Chytré lavičky“, využitelná jakou součást městského mobiliáře. Pro potřeby
občanské vybavenosti a dostupnosti moderní techniky – wifi a nízkoenergetických zdrojů – nabíječka USB se realizuje projekt
chytré lavičky, která tyto požadavky splňuje.

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.
Student zadané úkoly splnil a navržené řešení dotáhl do samotné realizace chytré lavičky

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.
Během realizace byl student samostatný, přicházel s řešením zadaných úkolů a posouval celý projekt kupředu. Teoretické
znalosti získané v bakalářské etapě studia uměl vhodně použít při řešení praktických úkolů.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Při zpracování tématu student správně využíval technickou literaturu a uměl se výborně orientovat v prostorách internetu
pro získávání požadovaných informací.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je napsána přehledně s postupem popisující vznik a realizaci chytré lavičky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

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.
Využití všech dostupných materiálů prokázal student výbornou orientaci v oblasti technických informaci s využitím
moderních informačních technologii. Citace prováděl podle předepsaných postupů.

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.

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Předložená práce je ukázkovým příkladem, jak jsou studenti připravení navázat praktické dovednosti na získané teoretické
znalosti bakalářského studia.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Předložená bakalářka splňuje všechny předepsané požadavky a doporučuji k závěrečné obahajobě.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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