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Jméno autora:
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Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:
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Marek Szeles
bakalářská
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Katedra počítačů

Ing. Tomáš Podivínský
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL / Panasonic

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jedná se o komplexní zadání, které zahrnuje aspekty od byznysu (business model, kalkulace, …) přes marketing až po SW
aplikaci.

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.
Splněno beze zbytku.

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 sám stanovil harmonogram konzultací, pravidelně konzultoval a práce mu systematicky přibývala. Jeho schopnost
samostatné tvůrčí práce je nade vší pochybnost.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborná úroveň velmi vysoká, snese srovnání se světem. (viz níže)

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Po stránce formální bez připomínek.

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.
Bez připomínek.

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.
Výsledky práce budou prakticky použity při příštím kole světové studentské soutěže Formula eForce a nepochybuji o tom,
že výsledek v soutěži jasně prokáže špičkovou úroveň práce i ve srovnání „se světem“.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Jedná se o nejlepší bakalářskou práci se kterou jsem se za 10 let své praxe setkal. Pokud ještě existuje soutěž
závěrečných prací o cenu děkana (nebo někoho jiného), doporučuji tuto práci do soutěže přihlásit.
Vzhledem ke všemu výše uvedenému, jakož i ke skutečnosti že lepší hodnocení není, jsem nucen předloženou
závěrečnou práci ohodnotit klasifikačním stupněm A - výborně.
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