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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.
Zadání plně pokrývá požadavky na studenta bakalářského stupně studia.

Splnění zadání

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.
Zadání bylo splněno v plném rozsahu přiměřeně typu práce. Doplňující poznámky viz bod III.

Zvolený postup řešení

Posuďte,  dz student  volil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený postup je vhodný pro tuto kategorii práce.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.
Text práce působí přiměřeným odborným dojmem.

Formální a jazycová úroveň, rozsaé práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.
Práce obsahuje menší gramatcké a stylistcké chyby, nejsou vysvětleny některé zkratky. Jako celek práce působí 
konzistentně a srozumitelně.

Výběr zdrojů, corectnost citací

Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.
Odpovídá této kategorii práce.

Další comentáře a éodnocení
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.
Viz bod III. Celkové hodnocení.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. Uveďte přípzdné otá ky, které by 
měl student  odpovědět při obhzjobě  ávěrečné práce před komisí.

- Cena vlastního řešení nezahrnuje další náklady (např. na vývoj), takže cenové srovnání s konkurencí je v případě 
komerčního nasazení nepřesné
- Grafy na obr. 3.4 nejsou dostatečně vysvětleny
- Pozitvně hodnotm, že je zohledněn bezpečnostní aspekt - závislost některých komerčních řešení na online 
připojení do Internetu a ukládaní dat do cloudu 

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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