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l!. HoDNocENí lroruoruy cH KRlrÉnlí

splnění zadání práce

splněno

Posuďte, zda p edloŽenó zóvěrečná próce splňuje zadóní. V komentó i p ípadně uved'te body zadóní, které nebyly zceta
ylněny, nebo
le prac_g op1o1i 7qdání ro.zšíena.
Bakalá ská práce splňuje zadání.

la

Aktivitaasamostatnostp

izpracovánípráce

A-u

borně

Posuďte, zda byl student během eŠeníaktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. posuďte schopnost studenta

Student byl během práce velice aktivní a dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Je scňoňň

odborná roveň
Posuďte roveň odbornosti zóvěreČné práce, využitíznalostí získan, ch studiem

;ň;iJine iv.liii

piaié.

A - vyborně
a z odborné literatury, využitípodklad

Odborná roveň pr;iá iJ rynitající, p i jejím zpracování rtud"nt využívalznalosti získanép i studiu

iz

.

titeiaiury. Óootlrov

vYužil odpovídajícímzprisobem. Je schopen vnímat ešenou problematiku v širšíchsouvislostech i aplikovat inžen, rsk,
p ístup.

FormáIní a

jazyková roveň, srozumitelnost práce

A - vyborně

Posudte spróvnost používóníformólních zópisů obsaženych v próci. posud'te typografickou
c9

lkouo u sro?u m ite l nosť

Po formáInr, typografické i jazykové stránce je prácó

"

a

jazykovou strónku próce

poiaOtu.

vt běr zdroj , korektnost citací
A - vyborně
Vyjód ete se k aktivitě studenta p i získóvání a využívánístudijníchmateriál k ešenízávěrečnépráce. posud,te v, běr
Pramen . Ově te, zda nedoŠlo k porušenícitačníetikya zda jsou bibtiografické citace plné a v souladu s citačními
zvyklostmi.

DaIšíkomentá e a hodnocení
Kladem práce je zaaiil,i J poaróOňC ipiaio"ánV ni"iň sroZiie i.u8l"ňe ,ostní konstrukce.
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ctlrovÉ HoDNocENín ruÁvnn

KLAsIFIKAcE

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

P edloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačnímstupněm A - vr borně.
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