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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:       

Systém IS/STAG ukázal shodu pouze v souborech přiložených knihoven. Nejedná se o 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 

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): 

Diplomová práce přináši velmi zajímavé testování konceptu z oblasti implementace mobilních 

aplikací. Student implemetoval mobilní aplikaci pomocí nové technologie Flutter a tím prokázal 

schopnost řešení reálného problému a rychlé orientace v nových vývojových nástrojích. Na 

realizaci praktické části je potřebná hlubší znalost mobilních platforem a je zřejmé, že student má 

již zkušenost z multiplatformního, ale i nativního mobilního vývoje, pracoval samostatně a aktivně. 

Text práce je psán logicky a směřuje k jasnému uvedení potřebných faktů. Lze v něm sice nalézt 



 

několik překlepů či drobné formální nedostatky, ale to nijak zásadně nesnižuje kvalitu práce. 

Praktický výstup - mobilní aplikace - může být navíc přímo využit ve společnosti PRIA SYSTEM 

s. r. o., kde je autor práce zaměstnán. 
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