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tl. HoDNocENí JEDNoTLtV cH KRITÉRlí

Zadání
HodnocenÍ n ročnosti zad ní z věrečné pr ce.

Zdání hodnotím jaŘo prrjměrně náročné.

ovv,prumerne narocne

SpInění zadání splněno s většími v' hradami
Posuďte, zda p edložend z věrečn prace spl uje zad ní. v koment i p ípddně uveďte body zdddní, které nebyty zceld
splněny, nebo zda je pr ce oproti zod ní rozšÍ ena. Nebyto1i zad ní zcela splněno, pokuste se posoudit zdvažnost, dopddy o
p ípadně i-p íčiny jednotliv, ch nedostatk .

P edložená práce spIr uje zadání s ui hraaami. velká část je analytická, v celé práci je mnoho velkr/ch obrázk , které mohly
b t umístěny jako p ílohy.

Aktivita a samostatnost p i zpracování práce D - uspokojivě
Posuďte, zda byl ítudent během ešení aktivní, zdd dodržoval dohodnuté termíny, jestli své ešení pr běžně konzuttovala
zda byl na konzultace lo'tatečně p lp|aven, Posudte s.9-t1-opnogt stuqgnta ,lmostqt|Í tv rči 

Prq.c-..e..:
studentka během zpracování p edložené práce konzultovala do 06/2020 změnu zaoání ar i ioiágJu, na zdržéní měla 1istě
VliV ikaranténa a da lší opat en í vlivem pandemie covlD-19. se žádostí o konzultaci rozpracované BP mi poslala mail
3.8.2020.

odborná rove o_uspoLo1vc
Posudte rove odbornosti z věrečné pr ce, využítí znalostízískanych studiem a z odborné literatury, využití podktadťt o
dat získanych z proxe.

odborná rjroverí oJpovídá rovni zadání BP.

Formální a jazyková rove , rozsah práce C _ dob e
Posud'te spr unost použív níform lních z plsŮ obsaženych v pr ci. Posud'te typografickou a jazykovou str nku'
V textu se občas vyskytujígramatické chyby i chybějícíslova'

Vt běr zdrojri, korektnost citací C-dob e
Vyj d ete se k aktivitě studentd p í zÍsk v ní o využív ní studíjních materi t k ešení zdvěrečné prdce. chdrakterizujte
v běr pramen ' Posudte, zda student využilvšechny relevantnÍ zdroie' ově te, zda jsou všechny p evzaté prvky ddně
odlišeny od vlostních v sledkŮ a vah, zda nedošlo k porušení citační etiky d zdq jsou bibtíogrdfické citace plné a v soulodu

? 
c'i'to-č!í?i 

::^/klostmi 
a normomi.

Vt běr zdrojr] a citacíje na dobré rovni, v někten ch p ípadech (nap . v Tab.7) chybí z jakr/ch poatlaJri poctrázÍ uvedená
čísla atd.

Datší komentá e a hodnocení
vyjdd ete se k rovni dosožen'itch hlavních v, sledkŮ z věrečné pr ce, nap . k rovni teoretickích v, stedk , nebo k lirovni a
Íunkčnosti technického nebo proqra-mového vyt.vo eného ešení, pubtíkačním u stup m. experiment lní zručnosti opod.
Vložte komentá {nepovinné hodnocení}.
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ltl. cELKovÉ uoorvocgrvín ruÁvnH KLAS!FlKAcE
Shr te aspekty z věrečné pr ce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
P edložen bokal ská práce byla zpracov na v relativně kr tké době, a lze v ní nalézt chyby.

P edloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C _'dob e.

Datum:3I.8.2020 Podpis: Doc.lng. !4lena Bínová, Ph.D.
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