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Diagnostika signálů řídících jednotek  

 

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:       

Práce není plagiát, vykazovaná míra shody 46% je způsobena porovnáním s textem, který student 

odevzdal při první neúspěšné obhajobě v roce 2018. Komise doporučila pokračovat na zadaném 

tématu. 

 

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 bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

D - uspokojivě. 
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): 

Utility byly testovány pouze pod operačním systémem MS Windows. Nebyla ověřena 

přenositelnost kódu. Zdrojový kód postrádá komentáře. 



 

Zadání práce vzniklo v součinnosti s komerční firmou. Funkci konzultanta zastával Ing. Petr 

Mrázek, Ph.D. a dle jeho vyjádření se student snažil pracovat samostatně, projevoval snahu práci 

dokončit. Práce na klíčových částech programu musely být velmi úzce konzultovány. 
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