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Bodové ohodnocení práce na základě jednotlivlch lcitérií:

aktivita, iniciativa
samostatnost, invence
schopnost zotganizovat si práci ke splnění časového rozvrhu
množství lykonané praktické práce, aučnost, pečlivost
schopnost aplikovat studiem získané poznatky,
\yužiti odborné literatury vztahující se k zadanému tématu
schopnost nawhnout experimentáiní postupy k řešení práce
zvládnuti experimentálrích metod, softwarových aplikací apod.
schopnost utřídit, áodnotit a systematic}<y zpracovat získané l}sledlcy
schopnost qvodit závéry
logická stavba práce, provázanost textu s obrázlq, tabulkami apod.
citace literatury
jaryková uroveň
grafická úprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrázkri

Dílčí hodnocení: A

(max.5)
5

4
4
5

4
5

4
5

5

5

4
4
4
5

5

5

Slovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivlch cílů, přínos práce ajejí celkovou ttroveň:

Studentka se ve své práci věnovala problému, kteý je stále aktuální, ačkoli není nový a je
řešitelný. Důvodem je obecně nízké povědomí o četnosti poruch barvocitu v populaci a s nimi
spojených problémech, atovnéž rostoucí r,yrržití barevného kódování při předávaní informací.
Téma je zpracováno komplexně s ohledem na všechny cíle práce - jak při shrnutí stávajících
poznatkŮ a představení dosfupných nástrojů, tak při jejich praktickém vyrržití pro optimalizaci
graťrckých návrhů. Studentka zohledňuje nejen barevnost, ale i další relevantní grafické
a typografické prosťedh/. V některych místech by práce moh]a b}t stručnější a vyslcytují se
v ní i další nedostatky, například místy méně přesné vyjadřování či jazykové chyby, velikost
některych obrazků nebo odkazování na ně mimo pořadí, nicméně celkově je množství nedostatků
s ohledem na rozsah zpracovaílých zdrojů i experimentáInípráce poměmě malé avyrazněji
neruší.

celkové hodnocení:

Závérečná práce Bc. Pavlíny Chrobokové splňuj e zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiíikovat stupněm A.
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