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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce je po teoretické stránce průměrná, vyžaduje však dobrý přehled v problematice a schopnost  teoretické 
znalosti efektivně využít k reálnému výsledku. 

Splnění zadání

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.
Body zadání byly splněny, práce je dobře zaměřena na cíl zadání, lze konstatovat, že potřebná problematika byla zmíněna v 
dostatečném rozsahu a nebyl věnován v podstatě žádný prostor redundantním otázkám.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolené členění diplomové práce a témat jednotlivých kapitol je správné, student přehledně postupuje v souladu se 
zadáním.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Odbornost práce zcela  odpovídá zadání. Student se v problematice velmi dobře orientuje, téma dobře zvládl a zcela naplnil 
smysl práce spočívající v propojení teoretických znalostí s reálným výstupem včetně ekonomické rozvahy. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psána srozumitelně, přehledně a formálně správně, v dobré grafické úpravě.  V  práci se objevuje několik prázdných 
stránek (např. 4, 12, 96, 102). Příloha „tabulky“ by možná šla vyřešit graficky lépe.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
K výběru pramenů nemám výhrad, student zvolil vhodné ke splnění zadání, citace jsou v textu označovány správně.
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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.
Na práci oceňuji, kromě velmi dobrého odborného přehledu, zaměření  na  reálné prostředí. Student tak může na základě 
této práce získat velmi dobré uplatnění v praxi.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: 15.6.2020 Podpis:
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