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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:       

Práce byla zkontolována pomocí systému STAG kde nebyla nalezena žádná schoda - práce není 

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 

C - 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): 

Student zpracovával řešené téma velmi samostatně. V teoretické části rozsáhlým způsobem popsal 

cílovou skupinu uživatelů. Dále se dostatečně podrobně věnoval již dostupným aplikacím včetně 

uvedení přehledu jejich funkcí. V závěru teoretické části prostudoval možnosti dostupných 

technologií a vybral jednu konkrétní pro iplementaci cílové aplikace. 



 

V praktické části student uvedl definici funkčních požadavků. Tato sekce mohla být ještě rozšířena 

o požadavky nefunkční a  mohla být lépe strukturována například do podoby odrážek či tabulky.  

Studentem navržená databázová strukutra nepříliš vhodně používá kombinaci českých a anglických 

názvů, zde by bylo vhodné ujednotit používaný jazyk nejlépe na angličtinu. Dále student velmi 

vhodně zařadil do praktické částí obr. č. 9 znázorňující přehledný strom jednotlivých funkcí 

aplikace. V závěru práce jsou poté jednotlivé funkce dostatečně posány. Zde je však škoda, že 

student při návrhu jednotlivých obrazovek nebral zřetel na designové pravidla cílových platforem. 

Díky použitému frameworku by bylo možné dosáhnout daleko lepší shody v této oblasti.  
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