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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání považuji za náročnější, protože je orientováno do oblasti, kterou se zatím nikdo moc nezabýval. Nebylo
tedy možné se opřít o nějaké již existující a podobné materiály. Student musel analyzovat celou řadu
různorodých materiálů a z nich vybrat ty klíčové.
Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Vše, co se od práce očekávalo, bylo splněno.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Aktivita a samostatnost studenta byly na vysoké úrovni. Navázali jsme na předchozí úspěšnou spolupráci z bakalářské
práce. Pravidelně jsme se scházeli a konzultovali jak aktuální stav, tak i budoucí postup práce. Student vhodně využil svých
mimoškolních aktivit a pracovních zkušeností. Dokázal se vypořádat se šíří tématu.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práce je prakticky orientovaná.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální a jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Množství zdrojů a způsob citace odpovídají požadavkům diplomové práce a splňují citační zvyklosti.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Práce se, na rozdíl od většiny podobných, nezabývá samotnou podstatou cloudu, ale přípravou na případný přechod ICT
infrastruktury do tohoto prostředí. Tím je svým způsobem unikátní. Potenciál pro její praktické využití je dle mého názoru
vysoký, protože zájemců o přechod do cloudu je hodně, ale málokdo si dovede představit, co takový přechod reálně
obnáší.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Práci jsem se rozhodl hodnotit známkou A-výborně, protože se student dokázal vypořádat úspěšně se všemi
úskalími práce, zorientoval se v široké problematice a svou práci ověřil i prakticky. Její výstupy mohou být
důležitým podkladem pro rozhodování o přechodu do cloudu. Považuji jej také za materiál, který zaplňuje existující
mezeru v problematice přechodu do cloudu. Její hodnota pro praxi je tím pádem vysoká.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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