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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 posouzena systémem Thesis - 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 

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): 

Řešení této diplomové práce je dílčí součástí plnění rozsáhlejší výzkumných cílů naší fakulty, 

pramenících z dlouhodobé spolupráce mezi fakultou a společností Cominfo v rámci společného 

projektu Infos. Jednotlivé body zadání byly formulovány tak aby integrálně zapadly do většího 

celku řešení projektu, což se nakonec úspěšně podařilo. Autor práce od začátku intenzivně 

spolupracoval s vedoucím práce a také se zaměstnanci společnosti o kterých se předpokládalo, že 

jejich odborné konzultace budou výrazným přínosem pro celkové řešení práce. Tato skutečnost se 



 

bohužel nepotvrdila a společnost Cominfo nakonec – i přes velkou snahu diplomanta – pro 

konzultace této práce vynaložila téměř nulové kapacity.  Diplomant tedy na práci pracoval v 

podstatě samostatně a při jejím řešení ukázal schopnost samostatného vědeckého myšlení a 

úspěšného naplňování zadaných cílů. Práce splňuje všechny body zadání, a proto ji doporučují k 

obhajobě před komisí. Je škoda, že společnost Cominfo nedokázala svým pasivním přístupem 

schopnosti toho diplomanta ještě hlouběji vytěžit, neboť se dle mého názoru jedná o jednoho z 

nejschopnějších studentů aktuálního ročníku. 
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