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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obtížnost zadání práce byla zvolena tak, aby diplomant prokázal, že je schopen nastudovat a porozumět problematice 
rozsáhlých moderních témat víceúrovňových měničů a chytrých sítí. Největší problém spatřuji v tom, že uvedená témata 
nejsou jednooborová, ale prostupují napříč mnoha obory. 
 

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. 

Zadání práce sestává ze čtyř bodů. První bod je splněn v kapitolách 1 a 2, druhý bod v kapitole 1, třetí bod v kapitole 3 a 
poslední bod v kapitole 4. Zadání je splněno v celém rozsahu.  
 

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. 
Student se věnoval řešení úkolu velmi aktivně, neboť je zároveň součástí řešitelského týmu projektu MŠMT se související 
problematikou. Plnil veškeré stanovené termíny, s nejasnostmi a návrhem jejich řešení chodil na pravidelné konzultace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Student diplomovou prací tematicky navázal na jeho bakalářskou práci. Znalosti si prohloubil a použil je v co do složitosti 
náročnějších úkolech. Práce je napsána na úrovni požadované pro diplomové práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykovou i grafickou úroveň práce hodnotím pozitivně. Výtku bych měl pouze k nekonzistenci formátu veličin a konstant, 
případně jejich indexů. V seznamu použité literatury bije do očí odlišné formátování některých odkazů. 

 

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. 
Seznam literatury obsahuje 24 položek a na všechny je v textu odkázáno. Jedná se vesměs o zahraniční vědecké články 
z mezinárodních konferencí a z časopisů. Prameny jsou citovány dle běžných citačních zvyklostí. 
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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. 
--- 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Jako vedoucí práce velmi kladně hodnotím studentův zájem o danou problematiku a míru nasazení, s níž se řešení úkolů 
věnoval. Student projevil schopnost velmi dobrého porozumění odbornému anglicky psanému textu. Je známo, že většina 
odborných článků neobsahuje konkrétní řešení popisovaného problému, nicméně studentovi se podařilo v mnoha případech 
řešení odhalit. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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