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6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       
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Výsledek kontroly plagiátorství: 

      

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem < 5 % shodnosti. Práce není 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 

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): 

Student se nejvíce zaměřil na praktickou implementaci a k samotnému sepsání práce již nezbývalo 

mnoho času. Text práce by si zasloužil větší pozornost. Přesto student prokázal, že dokáže 

nastudovat nové technologie a aplikovat je v praxi s použitím inženýrského přístupu. Praktická část 

práce byla dle konzultanta (viz dále) zvládnuta na výbornou. 

Vyjádření konzultanta Ing. Masára (Knihovna UTB): "K práci študenta vlastne nemám žiadne 

výhrady, pretože na všetky pripomienky reagoval priebežne počas pravidelných konzultácií (každý 

1-2 týždne). Diplomant prejavil dobrú schopnosť riešiť mnohé nečakané problémy, na ktoré pri 



 

práci narazil a vždy mal buď pripravené riešenie, návrh riešenia alebo konzultoval ďalší postup v 

prípade, že to malo vplyv na požadovaný výsledok. Navrhnutý postup a skripty som začal využívať 

v praxi a postupne plánujem automatizovať nasadenie väčšiny spravovaných virtuálnych strojov." 
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