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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       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Daná práce není plagiát. Podobnost je pouze mezi soubory, které generuje vývojové prostředí pro 

potřeby vyvíjeného softwaru. Jedná se tedy o systémové soubory. 

 

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 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): 

 

Daná práce splnila všechny body zadání. Student v rámci vývoje aplikace a své vlastní iniciativy 

zpracoval i serverovou část, která nebyla součástí zadání. Student vždy pracoval s velkým 

nasazením a požadované změny dané vývojem aplikace zapracovával vždy bez zbytečných 

časových prodlev. V průběhu celého vývoje aplikace student prokazoval nadstandardní znalosti 



 

použitých technologií. Výsledná aplikace je proto na dobré úrovni nejen co se týče funkčnosti, ale 

také možnostmi rozšíření, které je dáno využitím multiplatformních technologií a celkového návrhu 

aplikace. 
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