
 zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 
 

 
 

  

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název bakalářské práce: 

VÍCEÚČELOVÝ SERVER PRO ŠKOLU 

Jméno a příjmení bakalanta: 

Vojtěch Roztočil 

Jméno a příjmení oponenta bakalářské práce: (včetně titulů a pracoviště) 

Ing. Petr Císař 

1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 

   velmi vysoká 
   vysoká 

 

   průměrná 
   podprůměrná 

 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   úplně 
   částečně 
   nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 

Viz následující strana. 
 

10) Připomínky k práci*: 

K práci nemám připomínky. 
 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci*: (budou zodpovězeny při obhajobě) 

K práci nemám otázky. 
 

Doporučení k obhajobě:    doporučuji    nedoporučuji 

Klasifikace bakalářské práce: 

   A – výborně (1,0)    C – dobře (2,0)    E – dostatečně (3,0) 

   B – velmi dobře (1,5)    D – uspokojivě (2,5)    F – nedostatečně (4,0) 

Datum: 18.6.2015 Podpis: 

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická 
Katedra telekomunikační techniky 
Praha 6 – Dejvice, Technická 2, 166 27 
tel: 224352100 nebo 224352103 



Doplnění k bodu 9 (Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce): 

Bakalant v práci prokázal schopnost orientovat se v problematice operačních systémů, 
má dobrý přehled o správě OS MS Windows i OS Linux. Využití virtualizace považuji za 
elegantní řešení řady problémů které vznikají při současném běhu více aplikací v jedné 
instanci OS. Souhlasím s výsledkem bakalantovy analýzy kapitole 2.2. Řešení tak jak ho 
bakalant navrhl je aplikovatené v praxi. Celkově je z práce zřejmé že do ní bakalant vložil 
množství invence a zkušeností.   

Doplnění k bodu 10 (Připomínky k práci): 

 

Doplnění k bodu 11 (Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)): 

 

 


