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Autor práce:

Jakub Vacek

1) Autor postupoval při zpracování iniciativně:

9

2) Autor postupoval při zpracování samostatně:

6

3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia:

8

4) Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou:

9

5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce v potřebném rozsahu:
6) Práce byla zpracována průběžně a odevzdána v předepsaném termínu:
7) Práce splňuje obsah zadání:

10
8
10

8) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni:

9

9) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni:

8

10) Práce je využitelná při výuce nebo výzkumných projektech:

9

V rešeršní části práce prokázal autor schopnost pracovat s literaturou a třídit získané informace. Jistou
pomoc potřeboval pouze se správným zařazením některých informací a s dotvořením struktury práce. Pouze
v počátcích zpracování rešerše byl ze strany studenta problém s dodržením některých dílčích termínů,což
se však záhy stoprocentně zlepšilo. Provedený primární výzkum byl realizován jako součást výzkumu v
rámci projektu vedeného prof. Lošťákovou, podporovaného GAČR. V průběhu výzkumu student pracoval
velmi iniciativně, svědomitě a samostatně. Výzkum ve 30 autoservisech zorganizoval a zpracoval zcela dle
harmonogramu, pouze s minimálním dohledem vyučujícího. Jistou pomoc potřeboval student při zpracování
výzkumu spíše v některých formulačních záležitostech a vychytání chyb vzniklých nepozorností. Lze
konstatovat, že student splnil zadání práce a její úroveň odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.
Celkový počet bodů:
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Poznámky:

Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovn
100 - 90 bodů = výborně,
80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře
méně než 50 bodů = nevyhověl

