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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 
Splnění zadání práce splněno 
Odevzdaná diplomová práce splňuje zadání.  
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Student je myslím poměrně šikovný, pracovitý. Své znalosti dokáže uplatňovat při řešení problému, má určité praktické 
zkušenosti. Na konzultace přicházel podle dohody. Pracoval naprosto samostatně. Některé části práce, zejména výkresy, 
nebyly v závěru z časových důvodů konzultovány. 
 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Jeho odborné znalosti jsou na dobré úrovni,  problematiku má nastudovanou, umí aplikovat získané poznatky. Odborná 
úroveň výsledné diplomové práce je dobrá. Odpovídá možnostem studenta magisterského programu. Objekt velmi rozsáhlý, 
návrh takto složité montované konstrukce je pro studenty s zatím malými praktickými zkušenostmi poměrně náročný úkol.  
Statický výpočet a výkresy obsahují drobné chyby a nedostatky. Určitě by bylo ve schopnostech studenta odevzdat lépe 
zpracovanou práci. Přesto si myslím, že zadaný úkol zvládl uspokojivě.  
 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Formální zápisy, citace v práci jsou v pořádku.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Diplomant přistupoval k práci s ohledem na své další povinnosti přiměřeně aktivně. Snažil se hledat zdroje a využívat různé 
studijní materiál používané v praxi. Výběr zdrojů a pramenů zcela odpovídá řešené problematice. Nedošlo k porušení citační 
etiky. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Jako vedoucí práce nemám konkrétní připomínky. Student se mnou nepravidelně konzultoval a moje připomínky průběžně 
zapracovával. Nedostatky práce plynou z jeho časové vytíženosti.  
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je podle mého názoru vysoce nadstandardní jak po obsahové, tak po formální stránce.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm                 D - uspokojivě. 
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