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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:       

Nejvyšší míra shody 64% (jedná se o soubor v příloze, který obsahuje schema zapojení řídicí desky 

robotu - součást oficiální dokumentace poskytované k robotu) - 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 bakalářskou 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): 

Nad rámec zadání se zúčastnil robotické soutěže RoboGames pořádané fakultou aplikované 

informatiky. Dále během své práce zjistil některé nesrovnalosti v oficiálně poskytované knihovně 

pro práci s robotem, a byl schopen tuto knihovnu upravit a vylepšit. V průběhu práce dokumentoval 

vybrané postupy na vytvořeném youtube kanálu. Student pracoval samostatně, na všechny podněty 



 

a připomínky vždy pohotově reagoval a do práce vnášel další nové poznatky a nápady, čímž byl 

schopen práci rozšířit nad rámec oficiálního zadání. 
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