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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

12. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

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 bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
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): 

Práce byla zaměřena na aktuální téma provozování IP telefonie. Byl zpracován přehled možností 

v této oblasti, které nabízí společnost Cisco. Dále byly vytvořeny základní konfigurace pro ověření 

v laboratoři. Z formálního hlediska obsahuje práce několik chyb a překlepů. Rovněž by neměla být 

při psaní používána první osoba množného čísla. V práci je např. různě střídáno použití zkratky 

PTSN a PSTN, přičemž správně je PSTN (Public Switched Telephone Network). Podmínka pro 

volbu vzorkovací frekvence je obecněji známa jako Shannon-Kotělnikovův teorém. 

V přílohách práce mohly být rovněž vloženy výpisy hotových konfigurací z reálných zařízení. 
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