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II. HODNOCENí JEDNOTLIVÝCHKRITÉRií

Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

náročnější

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zodáni, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-Ii zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
piipodně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Vložte komentář.

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
.~yl na koruultace dostatečně pjipraven. Posuďte schopnost studente samostatné tvůrčí práce ..
Student byl aktivní, pracoval samostatně a prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
z!skan'iE.h z praxe..
Student uplatnil získané poznatky ze studia i z praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
!!..osuďte správnost používání jormátokn zápisů obsažených v práci. Posuďte typografic'5.ou ajazykovou stránku. _
Grafická i jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni, také použití odborných termínů je správné a odpovídá zvyklostem
oboru.

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
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
zvy~/ostmi a norm.C!.mi. _ _ _ __
Jako nedostatek práce se jeví použití množství internetových odkazů, které mohou být dostupné v dané formě jen po
omezenou dobu. Pátrání po zdrojích informacé pak může být po několika letech již značně problematické.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technickéno !,e~g proqramového vytvoieného iešeni, publikačnim vystupům, expetimentálnl zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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lIJ. CELKOVĚ HODNOCENí A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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