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  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:       

V IS/STAG ukazuje kontrola plagiatorství celkově 100% shoda. Shodné jsou soubory knihoven u 

dostupného programového modulu. Nicméně, vlastní soubor fulltext.pdf nevykazuje žádný podobný 

soubor. Tedy bylo i v systému IS/STAG označeno, že 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 

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): 

Diplomant pracoval samostatně. Téma si přinesl sám. Nastudoval potřebnou dokumentaci. Nicméně 

práce není úplně dotažená do perfektního stavu. Některé pasáže nejsou příliš technicky psané - např. 

str. 52 - ... byl ukázán výstup na několika vzorcích...Na kolika? Preferovala bych přesnější 



 

vyjadřování. Ani v předchozí kapitole není jasné, jetli je to 15 + 15 vzorků. Je zde jen informace, že 

vstupí vrstva má 30 vstupů. Výsledná aplikace by mohla a měla sloužit jako podpora při predikci a 

následnému rozhodování o další postupu.  
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