
 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Student: Žádník Ondřej Vedoucí práce: Ing. Radek Vala, Ph.D. 

    

Studijní program: Inženýrská informatika 

Studijní obor: Informační technologie 

Akademický rok: 2016/2017   

    

Téma diplomové 

práce: 
Webová služba pro překlady/lokalizaci webových aplikací     

 

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:       

Systém pro kontrolu plagiátorství nenalezl žádnou významnou shodu s jiným dokumentem. 

NEJEDNÁ SE TEDY O PLAGIÁT. 

 

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 

B - velmi dobře. 
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): 

V rámci diplomové práce byl řešen velmi aktuální problém, týkající se možnosti překladů 

internetových aplikací. Práce byla řešena přímo na požadavek zadavatele firmy Hlidacky.cz a velmi 

oceňuji, že praktickou část se podařilo zpracovat na velmi dobré úrovni a vytvořená aplikace 

efektivně řeší reálný problém.  V textu lze nalézt několik chyb a překlepů či stylisticky nevhodných 

formulací, celkově jsou však splněny požadavky na na tento druh odborné práce.  
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