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  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Splnění všech bodů zadání       

2. Vhodnost zvolené metody řešení       

3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       

4. Práce s literaturou a její citace       

5. Úroveň jazykového zpracování        

6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       

10. Přínos práce a její využití       

11. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství: 

      

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství v IS STAG s výsledkem pod 5% shodnosti na vlastní 

DP (větší shodu měly pouze některé přiložené soubory s použitou, veřejně přístupnou knihovnou a 

souvisejícími ovladači). Práce tak 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): 

Oceňuji celkově zodpovědný přístup diplomanta a také jeho schopnost samostatně aktivně řešit 

vzniklé problémy ať už HW nebo SW charakteru. Student během řešení DP odvedl velký kus práce 

a jeho výstupy, závěry a zkušenosti sepsané do předložené DP budou dále aktivně využity, ať už 

pro pedagogické, vědecko-výzkumné či propagační účely na FAI UTB ve Zlíně. 
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