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Hodnocení (1 – 5)
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší):

1. Splnění požadavků zadání: 1

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů: 1

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení: 1

4. Formální a jazyková úroveň práce: 2

5. Přehlednost a členění práce: 1

6. Odborná úroveň práce: 1

7. Závěry práce a jejich formulace: 1

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F): A
slovně: výborně

Stručné souhrnné zhodnocení práce   (povinné):

Pan Michal Pokorný se ve své bakalářské práci zabýval návrhem zabezpečovacích a datových 
systémů v budově. I čistě vlastní bakalářská práce bez příloh je značně rozsáhlá a svým obsahem ji 
lze použít jako oporu pro jiné projekty s obdobným zaměřením.

Práce obsahuje množství překlepů, které by se bývaly daly jedním přečtením lehce odstranit. 
Chybnou citaci lze nalézt např na str. 41 kap. 6.1.1. Dále práce obsahuje několik obrázků, na 
kterých lze jen s námahou přečíst popisky (str. 8 obr. 1, 2, 3; str. 35 obr. 35).

I přes tyto drobné nedostatky je bakalářská práce na vysoké odborné, formální a jazykové 
úrovni, proto uděluji celkové hodnocení stupněm A (výborně).
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Otázky k     obhajobě:

1. Existují i jiné kombinace pro kování dveří s elektromechanickými zámky než klika-klika? 
(str. 8, podkap. 2.3.2) 

Datum: 3.6.2019 Podpis:

Poznámky:
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení.
2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT 

v Praze tuto stupnici: 

 výborně  velmi dobře  dobře  uspokojivě  dostatečně  nedostatečně 
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