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Hodnocení práce: 

 

Autor diplomové práce zpracoval aktuální téma. Práce má logickou stavbu, je rozdělena 

na praktickou a teoretickou část. Teoretická část práce je zpracovaná přehledně, praktická část práce 

je zpracována popisně. 

Stylistická a formální úroveň práce je na dobré úrovni, drobné překlepy nesnižují její úroveň. 

V práci je však využit pouze způsob nepřímé citace. S citacemi souvisí také skutečnost, že je v práci 

využito méně odborné literatury, více elektronických zdrojů. U použitých obrázků nejsou uvedeny 

zdroje. Doporučovala bych uvádět zdroje, aby bylo zřejmé, které obrázky jsou převzaté z cizích 

zdrojů. 

 

V hodnocené diplomové práci použil autor pro řešení vhodně zvolené metody. Teoretická část práce 

je zpracována na dobré úrovni. Prezentace výsledků řešení a závěr práce jsou na úrovni nižší. 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

Při obhajobě doporučuji, aby student vysvětlil použité množné číslo v praktické části – 1. osoba 

množného čísla, zda se jedná o autorský plurál nebo o spoluřešitele. Dále na str. 51 uvádí autor 

práce hlavní přínosy popisovaného řešení. Mohl by uvést i příp. nedostatky řešení nebo problémy, 

které mohou aplikací řešení firmě vzniknout. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent 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. 
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