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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       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. 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 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. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak byste realizoval smyčky typu NC jednoduše, nebo dvojitě vyvážené? 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Jedná se o velký objem prací, od návrhu systému, výroby plošných spojů, vývojové diagramy, 

programování a otestování funkčnosti. V práci mi chybí několik detailů jako např. podrobné schéma 

zapojení, způsob návrhu desky plošných spojů, popis vodičů. Přesto je práce je výborná v tom, že 

ukazuje možnost realizace aplikace zabezpečovacího systému s 3 klávesnicemi na zakázku, včetně 

RFID čteček, což je výhodné tam, kde nám vlastnosti sériové vyráběných produktů nevyhovují a 

potřebujeme je přizpůsobit našim požadavkům. Použití vývojového prostředí C, C++ a C# 

umožňuje další vývoj speciálních aplikací. 
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