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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Práci svým rozsahem hodnotím jako náročnější, a to nejen časově, ale i rozsahem nutných úkonů. Musela být vybrána
vhodná oblast, ta následně podrobně zmapována, naměřená data analyzována a vyhodnocena a navržené úpravy
zakresleny do technického výkresu. V neposlední řadě je nutné zmínit, že pro mapování byly použity existující formuláře,
které jsou mnohdy ještě ve fázi testování a s tím spojená nutná verifikace a tvorba nových formulářových metodik ze
strany slečny bakalářky.

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.
Závěrečná práce splňuje všechny body zadání.

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.
Slečna bakalářka svoji práci průběžně konzultovala a aktivně a samostatně na závěrečné práci pracovala. Účastnila se i
schůzek pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Závěrečná práce je na velmi dobré odborné úrovni.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je velmi dobře logicky členěna a po formální i jazykové stránce je na výborné úrovni.

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.
Výběr zdrojů byl vhodný a citační náležitosti byly použity v souladu s citační etikou.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Slečna bakalářka svojí závěrečnou prací plně splnila zadání. Třebaže bylo náročnější a k finálním návrhům úprav
v dané oblasti vedlo hodně kroků, jsou navržené úpravy vyhotoveny ve dvou variantách - ekonomicky úsporné a
komplexnější. Velmi proto oceňuji její přístup k dané problematice, ve které se velmi dobře orientuje. Také oceňuji
její přínos při tvorbě a verifikaci vznikajících mapovacích formulářů a metodik. V diplomové práci slečna bakalářka
prokázala schopnost aplikovat získané poznatky a systémově řešit danou problematiku.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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