
 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Student: Bc. SCHOVÁNEK Jaroslav Vedoucí práce: Ing. Petr Skočík 

    

Studijní program: Inženýrská informatika 

Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management 

Akademický rok: 2009/2010   

    

Téma diplomové 

práce: 
Povodňové aktivity vedoucí k likvidaci škod obce Kunín 

 

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       

 

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 

B - velmi 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): 

Musím podotknout, že se jedná o studentovo vlastní téma, na kterém pracoval zcela samostatně, ale  

o jehož vývoji mě mohl informovat častěji. Připomínky mám k použité literatuře a to, že student 

sice uvádí až 37 zdrojů, ale ve své praci se odkazuje bohužel asi jen na polovinu. V rámci obhajoby 

by bylo vhodné, aby se student k dané připomínce vyjádřil a do budoucna bych doporučil, aby se 

student v případě citace a práce s literaturou držel daných zásad pro vypracování a vyvaroval se tak 

zdrojům, jako je i v jeho případě jednou použitá Wikipedie. 
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