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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 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 
D - uspokojivě . 

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): 
Připomínky: asi největší připomínka se týká spolupráce s vedoucím práce a konzultace s pracovníky 
firmy Incinity, s.r.o., jejichž data studentka zpracovávala. Těchto konzultací bylo obecně velmi 
málo (se mnou pouze na počátku, kde jsme probrali co a kde by bylo dobré proti předchozí verzi 
práce předělat či upravit, s pracovníky firmy Incinity jen o málo více). Takže zatímco teoretická 
část práce je jako celek v pořádku, praktická část práce působí rozpačitým dojmem. Problém 
spočívá ve skutečnosti, že jsem ji v průběhu řešení sepsanou vůbec neviděl - průběžně mi 



 

diplomantka zaslala pouze zpracovaná data s výpočtem korelačního koeficientu v Excelu a výstupní 
obrázky. Celkovou podobu práce tak poprvé vidím až teď, kdy je již odevzdaná. Moje představa 
bylo vytvoření v samostatné kapitole nejprve podrobného popisu obecného postupu pro zpracování  
příslušných dat a získání požadovaných informací. A teprve poté uvést jeden či více konkrétních 
příkladů. Toto by bylo nejvhodnější řešení pro praktické využití této práce v budoucnu u jiných dat 
či získávání odlišných informací. Realita je však taková, že celá část je popisem řešení jednoho 
konkrétního zadání. Navíc by uvedený postup mohl být napsán více srozumitelněji - pokud bych jej 
měl podle popisu opakovat, pravděpodobně bych to nezvládl.  
Další připomínkou je, že závěr práce by měl lépe korespondovat s body zadání práce.  
I přes tyto výhrady doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji D-uspokojivě. 
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