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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 

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 samostatnost studenta a také schopnost dovést do úspěšného konce nejeden prakticky-

orientovaný projekt. V případě této práce, automatizovaný způsob identifikace pilových pásů. 

Takhle nějak si představuji závěrečnou práci studenta Fakulty aplikované informatiky - řešení 

konkrétního problému z praxe metodami aplikované informatiky. Výsledek je nejen prakticky 

použitelný, ale je také konkurenceschopný, a to nejen na regionální úrovni. Student je spíše praktik 

než teoretik, což je trochu na uvedené textové verzi práce vidět, ale žádným podstaným způsobem 

to nesnižuje kvalitu výsledku jeho práce. Na závěr je třeba ještě vyzdvihnout, že se student 3x 

aktivně zúčastnil studentských konferencí STOČ (a to i s jinými tématy), z toho 2x získal 1. místo 



 

a 1x druhé, a již 3 roky působí aktivně jako tzv. pomocná vědecká síla na Ústavu řízení procesů FAI 

UTB ve Zlíně.   
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