Hodnocení předmětu „Projekt“ (PR1, PRJ1 a PRJ2) ve 2. ročníku
bakalářského studia a předmětu „Semestrální projekt“ (PRO) v 1. ročníku
navazujícího magisterského studia na FM

Předmět PR1, PRJ1 (zápočet)
Vedoucí projektu zhodnotí v závěru semestru průběžné plnění zadání, průběžnou aktivitu
a kvalitu odevzdané zprávy o dosažených výsledcích. Zápočet uděluje vedoucí projektu, do
IS/STAG zapisuje vedoucí projektu nebo pracovník ústavu s pověřením „katedra“.

Předmět PRJ2, resp. PRO (klasifikovaný zápočet)
Vedoucí projektu:
Vedoucí projektu shrne v závěru letního semestru celkové splnění zadání, průběžnou aktivitu
a kvalitu odevzdané práce a dokumentace (viz Hodnoticí arch). Hodnoceny jsou kategorie:
realizace (hodnotí se obtížnost projektu vzhledem k velikosti týmu, splnění zadání a práce v
semestru), dokumentace (hodnotí se její správnost a formální úroveň), prezentace (schopnost
představit výsledky práce během vyhrazené doby).
Vyplněný Hodnoticí arch odevzdají vedoucí projektu před obhajobou předsedovi příslušné
komise spolu se závěrečnou zprávou řešitelů a zároveň s obsahem hodnotícího archu seznámí i
řešitele.

Komise pro obhajoby:
Komise pro obhajoby je sestavená ze členů ústavu a dalších zaměstnanců TUL, zhodnotí
předloženou práci a úroveň její prezentace. S přihlédnutím k celkové úrovni a k návrhu známky
vedoucího projektu na závěr komise rozhodne o udělené známce. Předseda komise nebo jím
pověřená osoba zapisuje výslednou známku do indexu studenta. Na základě informace od
předsedů komisí zapíše osoba s pověřením „katedra“ známku do IS/STAG.
Pořadí obhajob bude známo na začátku letního zkouškového období. .)
Pozn.: Výběr zadání a zápis předmětů Projekt (PRJ1/2) a Semestrální projekt (PRO), BP a DP je
v souladu s harmonogramem výuky na FM (http://www.fm.tul.cz, menu Studenti). Student, který
nebude mít předmět (vedený na konkrétním ústavu) v IS/STAG zapsán, nemůže konat
obhajobu práce.

Příloha: Formulář hodnotícího archu (formulář je možné si stáhnout i ve formátu Word na
http://www.fm.tul.cz/studenti/formulare )
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Hodnoticí arch projektu
Název projektu:
Řešitelský tým:
Vedoucí projektu:
Konzultant:
Akademický rok:

20

/20

Hodnocená kategorie
Realizace

Vedoucí projektu
Splnění zadání

Komise
Složitost úlohy

Práce v semestru
Dokumentace

Obsahová správnost
Formální úprava
Úplnost popisu
Jazyková kvalita

Prezentace

Úplnost prezentace
Forma prezentace
Schopnost obhájit
Forma provedení

Návrh známky
Konečná známka
Pozn.: Hodnocení stupnicí 1až 4, resp. podle ECTS A až F (1 = A … nejlepší, 4 = F … nevyhovující).
Krátký posudek vedoucího projektu:

V Liberci dne

..................................
vedoucí projektu

V Liberci dne

..................................
předseda komise
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