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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       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Není plagiát - nalezené shody pouze v přílohách v přijatelné míře a v citovaných textech. 

 

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): 

Studentka pracovala na práci značně samostatně. Teoretická část je na dobré odborné úrovni, 

pokrývá celou problematiku řešeného tématu a je celkově vhodně strukturovaná. V praktické části 

věnovala studentka velké úsilí dotazníkovému průzkumu, na základě kterého sestavila relevantní 

sadu požadavků na zkoumané operační systémy. Dále prakticky vyzkoušela vybrané linuxové 

distribuce a vhodně zhodnotila jejich možnosti jako náhrady za komerční operační systémy. 



 

Praktická část práce byla vypracována pro tři charakteristické skupiny uživatelů, což reflektuje 

reálné využití operačních sytémů. Celkově je práce sestavena na vynikající úrovni. 

 

Dotaz k oponentuře: 

Jste seznámena s nějakým projektem, který řešil reálné nasazení linuxových distribucí například ve 

školství nebo ve státní správě? 

 

 

Datum  26.5.2017     Podpis vedoucího diplomové práce 


