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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  3  
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  3  
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  2  
    

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  3  
    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  2  
    

7. Přehlednost a členění práce:  2  
    

8. Odborná úroveň práce:  3  
    

9. Závěry práce a jejich formulace:  3  
    

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  C  

slovně:  dobře  
    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 
Student na své diplomové práci pracoval samostatně. Při vzájemných konzultacích bylo patrné, že 

téma zpracovávané diplomové práce je z oboru, v kterém je zaměstnán, že zná prostředí 

transformoven PREdistribuce a způsob práce a komunikace v této organizaci. Díky tomu je 

v diplomové práci patrný rozsáhlý úvod a popis prostředí a problému. Tím práce působí, z hlediska 

pohledu – technický rozbor/závěry – poměrně nevyrovnaně. 

Po stránce grafické a slohové je práce na velmi slušné úrovni, student používá správnou technickou 

a odbornou terminologii, v práci nejsou stylistické a pravopisné chyby. 

Zpracovaná diplomová práce je určitě použitelná pro zadavatele (PREdistribuce) a práce na ní bude 

mít pro diplomanta využití v jeho dalším profesním životě. 

Jako vedoucí diplomové práce hodnotím tuto DP známkou „C“ – dobře. 
 

Datum: 10.1.2015      Podpis:  Ing. Petr Gric, MBA 

 



 

Poznámky: 
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 
2) Pro celkové hodnocení (bod 10) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT 

v Praze tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 

 


