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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autor svoji práci vypracoval samostatně, vhodným způsobem práci konzultoval. Autor ve své
práci ukázal, že dokáže vhodným způsobem propojit teoretické a praktické znalosti v daném
oboru.
Otázky:
1) Konzultoval jste svoje výsledky s nějakým odborníkem z praxe, zda nějaké podobné
řešení využívají?
2) Jak vám vyhovovala práce ve VBA, dalo by se vaše řešení programovat v jiném
programovacím prostředí lépe nebo je VBA dostatečné?
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