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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:       
Nejvyšší míra shody 53 %. Jedná se o soubory knihoven, které jsou odevzdány spolu s programem. 
Samotný text práce nemá žádnou shodu s jiným dokumentem. 
 
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 
C - 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): 
Student podcenil náročnost úkolu, začal jej intezivně řešit až po kontrolních dnech. Některá 
doporuční ze strany vedoucí a konzultantky již nestihl do textu plně implementovat. 1. bod zadání 
je v práci zřejmě až v rámci praktické části a kapitoly srovnání a v podstatě pouze referencován na 
metody použité v předchozí práci autora. Bylo by zřejmě lepší věnovat tomuto tématu kapitolu 



 

v rámci teoretické části. V rámci praktické části se student potýkal s nesnázemi, které ale plně 
zvládnul a byl schopen získat adekvátní data. Nicméně je potřeba výstupní data i dobře prezentovat 
v textové části diplomové práce, aby bylo možno ji definovat jako kvalitní. 
Dále se student dopustil používání moravismů jako zvrchu dolů, správně je shora dolů a dalších 
nedostatků po gramatické stránce. 
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