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Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

C - dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Škoda, že jsem kompletní práci viděl až v den odevzdání, mohla být doladěna do mnohem lepší
podoby, zvláště pak její praktická část. Na druhou stranu studentka odvedla kus práce, musela
nastudovat náročnou teorii a potýkat se s mnoha problémy při praktickém nasazení algoritmů řízení
na reálném zařízení, což všechno v předkládané práci vidět není. Navržené algoritmy se jí sice
nakonec na tomto zařízení nepodařilo ověřit, ale ve své podstatě splnila zadání, kdy řízení ověřila
alespoň simulačními prostředky. Proto tuto práci určitě doporučuji k obhajobě.
Datum

8.6.2012

Podpis vedoucího diplomové práce

