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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    
 
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): 
Práce byla bohužel dodělávána ve velmi krátkém čase nespíš kvůli velké pracovní vytíženosti 
studenta a to se bohužel projevilo i na kvalitě práce. Především teoretická část si zasloužila více 
rozpracovat do hloubky a doplnit o více ilustrativních obrázků popř. tabulek. V celé práci je 
absence odkazů na zdroje literatury.  
Na druhé straně, praktická část je zpracována na solidní úrovni a vytvořené obrazy systému jsou 
funkční a mohou být využity ke studiu předmětů na FAI díky již předinstalovaným linuxovým 
alternativám většinou placených programů. Co v praktické části možná postrádám je podrobněji 
rozepsáno, jak by se daly přidat další programy v budoucnu popř. jak postupovat, kdybychom chtěli 
nějaké další linuxové alternativy vyhledat - zdroje, repozitáře apod.  



 

Celkově si myslím, že si toto téma zasloužilo být rozebráno do větší hloubky než v jaké to 
zpracoval student v této práci.  
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