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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 praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent 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 bakalářskou 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. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Je v řídicím PLC programově ošetřen watchdog časovač pro hlášení překročení doby cyklu a tím 

i přechodu PLC do STOP režimu? 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Předložená bakalářská práce je jako celek zpracována na vysoké úrovni. Ke způsobu řešení inovace 

čerpací stanice odpadních vod nemám žádné připomínky, vše je navrženo funkčně a efektivně za 

použití moderních komponent. To samé lze konstatovat i o vytvořené vizualizaci nabízející 

vylepšené grafické rozhraní a rozšířené možnosti pro monitorování a vzdálené ovládání stanice. 

Drobné formální a jazykové nedostatky, místy se v práci vyskytující, nesnižují její vysokou kvalitu. 

Celkově konstatuji, že cíle práce byly naplněny a student prokázal výborné znalosti a schopnosti při 

řešení dílčích úkolů. 
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