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Hodnocení práce: 

Hodnocená diplomová práce má vhodně zvolenou strukturu a logickou návaznost jednotlivých 

částí. Teoretická část práce je na velmi dobré odborné úrovni a je dobrým východiskem pro 

zpracování praktické části práce. Praktická část je zaměřena na tři charakteristické skupiny 

uživatelů. Její zpracování je vhodně podpořeno výsledky autorčina dotazníkového šetření u každé 

ze zvolených charakteristických skupin. Pro porovnávání OS z pohledu požadavků uživatele jsou 

zvoleny odpovídající klíčové vlastnosti OS. Zpracování porovnání OS a také výsledky porovnání jsou 

prezentovány na velmi dobré úrovni. Zhodnocení a závěr práce jsou formulovány jasně a výstižně. 

Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, drobné nedostatky nesnižují úroveň práce. 

 

Vzhledem ke studovanému oboru kladně hodnotím, že pro porovnání OS v prostředí školních uživatelů 

bylo použito nejenom dotazníkového šetření, ale byla vyhledána (byť pouze jedna) konkrétní škola 

užívající nekomerční OS, a pro získání údajů byl zvolen a proveden řízený rozhovor. 

 

Dotazy k obhajobě: 

1. Upřesněte, o jaké školní prostředí se ve Vaší práci jedná (podle některých údajů uvedených 

v diplomové práci by mohlo jít o prostředí základních škol). 

2. Bylo by podle Vašeho názoru vhodné využívat linuxové systémy také na středních, příp. 

vysokých školách. 

 

 

 

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 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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