
 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Student: Světinský Antonín Vedoucí práce: Ing. Jan Dolinay, Ph.D. 

    

Studijní program: Inženýrská informatika 

Studijní obor: Softwarové inženýrství 

Akademický rok: 2019/2020   

    

Téma bakalářské 

práce: 
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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Splnění všech bodů zadání       

2. Vhodnost zvolené metody řešení       

3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       

4. Práce s literaturou a její citace       

5. Úroveň jazykového zpracování        

6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       

10. Přínos práce a její využití       

11. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 5 % shodnosti u textové části. Práce není 

plagiát. Nalezené případy vysoké shody se týkají použitých programových knihoven.  

 

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 

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 zpracoval vlastní téma, které je velmi zajímavé a má potenciál pro využití v praxi. 

Domnívám se ale, že si stanovil příliš rozsáhlé cíle, které pak nedokázal včas realizovat. Výsledkem 

je proto spíše sada rozpracovaných modulů a systém se nedostal do fáze reálného ověření v kurníku. 

Také úroveň textové části je poznamenána nedostatkem času. Na druhou stranu oceňuji důkladný 



 

přístup studenta. Navržená řešení jsou promyšlená a programové vybavení je zpracováno na vysoké 

úrovni, která zdaleka není obvyklá u podobných projektů založených na platformě Arduino.  
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