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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení kroků k úspěšnému dokončení studia 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obsahem práce je analýza kroků potřebných k úspěšnému ukončení studia, jejich popis, návrh systému pro podporu těchto 
kroků a jeho implementaci. 
 

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 bylo splněno ve všech bodech. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení odpovídá běžným postupům využívaným v praxi. Student nejdříve do dostatečného detailu rozebere řešený 
problém, poté uvede možné nástroje k řešení daného problému. Na základě analýzy požadavků vybere možnost, která dané 
požadavky splňuje, dle předtím připraveného zadání řešení implementuje a nakonec ho otestuje s uživateli. 

 

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 odpovídá znalostem bakalářského studia. Z přiložených schémat je zjevná i pokročilá znalost procesů a 
procesního mapování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je pro bakalářskou práci dostatečný a mimo několika drobných překlepů nemám žádné výtky. Obrázky by 
mohly být lépe formátované. 

 

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. 
Citace jsou použity na místech, kde mají smysl a odpovídají konvencím. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 
Práce je kvalitně napsaná a zpracovaná, splňuje vytyčené zadání a vyvinuté řešení může v budoucnosti mít 
pozitivní dopad na studium na fakultě. 

Otázka na studenta: 

Je HTML parser, vytvořený pro získávání harmonogramu, odolný proti změně HTML formátování parsované 
stránky? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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