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Webová aplikace pro sbírku úloh z fyziky s možností testování  

 

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:       

Ke dni 24.5.2018 nebyla kontrola plagiátorství na IS/STAG provedena, prostřednictvím IS/STAG 

nebylo možno systém Theses.cz  kontaktovat. Kontrola bude provedena dodatečně.  

 

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): 

 

Stěžejní část přínosu diplomanta spočívá ve vytvoření reálné, funkční webové aplikace sbírky úloh 

s možností testování. Tato aplikace byla navržena a vytvořena dle konkrétních požadavků, aby co 

nejlépe vyhovovala výuce fyzikálních předmětů, do kterých je její nasazení zamýšleno.  



 

Pozitivně hodnotím, že student prokázal schopnost samostatné práce a rychlého řešení požadavků 

na doladění funkčnosti některých funkcí aplikace. Jediná výtka se týka časové rezervy, kterou si 

student nechal na závěrečné dokončení práce. 

Cíle diplomové práce byly naplněny. Práce splňuje požadavky na tento typ kvalifikační práce. 
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