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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:       
Výsledek kontroly plagiátorství z IS/STAG: Nejvyšší míra podobnosti 0% u souboru diplomové 
práce fultext.pdf. Dalšími soubory byly přílohy práce, tj. pracovní listy a prezentace, nebyly u 
těchto souborů z příloh nalezeny žádné podobné dokumenty.   
Vyjádření vedoucího: Předložená diplomová práce není plagiátem. 
 
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): 
Autorka práce na své práci pracovala zcela samostatně, použitou literaturu citovala, práce v rozsahu 
75 stran textu práce a 24 stran pracovních listů vykazuje inženýrský přístup k řešení problémů. 
Body zadání jak byly formulovány jsou splněny. Text práce je téměř bez přepisů. Diplomantka 



 

vypracovala kvalitní výukový materiál ve formě přednášek v MS PowerPoint a pracovních listů 
s ohledem na hodinovou dotaci věnovanou danému okruhu, kterou získala z vyhodnocení 
vlastního dotazníku poslaného na střední školy. Vypracovaný výukový materiál ověřila úspěšně na 
střední škole a výsledky tohoto průzkumu prezentovala ve své práci. Na diplomantku mám 
následující dotazy k obhajobě: 
1. Popište nejběžněji používanou ochranu proti nevyžádané poště, s. 53. 
2. Uvádíte v textu práce, že nejčastější způsob citace je dle normy ISO 690, s. 58, 5. odstavec. Jaké 
jsou jiné normy a v čem se liší. 
3. Na s. 64 dole uvádíte "Alarmující je fakt, že 4 respondenti uvedli jako důvod připojení na 
veřejnou siť přístup do internetového bankovnictví" - vysvětlete důvody proč to považujete za 
alarmující.  
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