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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 teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. 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 diplomovou práci nedoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

F - nedostatečně. 
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): 

Dle mého názoru, problém spočívá ve snaze autora co nejvíce se soustředit na vlastní vývoj 

aplikace na úkor kvalitního vypracování diplomové práce, tomu ostatně odpovídá i formální stránka 

práce. Očekával bych daleko větší aktivitu studenta z hlediska konzultací a spolupráce. Zásadním 

nedostatkem této práce je nesplnění všech bodů zadání. Úplně postrádám vypracovaný bod zadání 

č. 4, u bodu zadání č. 2 je jeho vypracování až příliš stručné (zmínka v kapitole 2, str. 34 a 

v kapitolách 2.1 a 2.2). Na druhou stranu je potřeba zmínit, že původně měl student téma se 

zaměřením na technologii Google Glass, nicméně v průběhu řešení firma Google tento produkt 

stáhla a nebylo jej možné objednat, jak bylo původně firmou avizované. Navzdory této komplikaci 



 

student pochopil a zvládl jednu z nejaktuálnějších technologií na světě a vytvořil funkční prototyp 

aplikace. Přesto doporučuji přepracování diplomové práce. 
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