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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.

Téma je z větší část teoretcké, avšak obsahuje i praktckou část v podobě seznámení se s MES systémem MES4, který je 
použit na kyber-fyzikálním modelu výrobní linky CP-factory na Ústavu přístrojové a řídicí techniky. A tvorbu  několika 
ukázkových úloh práce v tomto systému. 

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 zcela splněno. 

Aktvita a samostatnost přii zpracování práce

Posuďte,  dz byl student během řešení zktvní,  dz dodržovzl dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně kon ultovzl z  dz
byl nz kon ultzce dostztečně připrzven. Posuďte schopnost studentz szmostztné tvůrčí práce.

Student pracoval samostatně a se zájmem. Do práce promítl i vlastní pracovní zkušenost s MES systémem Hydra a 
zkušenost s MES4, s který se seznámil na fakultě. Práce se vlivem bezkontaktní výuky více přiklonila k teoretcké. Praktckou 
část začal rychle dohánět až po otevření laboratoří pro studenty. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.

Odborná úroveň odpovídá bakalářské práci. Téma je s rozvojem průmyslu 4.0 vysoce aktuální, přesto není v současné době 
teoretcky příliš kvalitně zpracované.  Student tak musel čerpat z velké část i z fremních a internetových zdrojů a kritcky je 
zpracovávat. Přes drobné výhrady lze konstatovat, že se mu to zdařilo. Praktcká část, tedy ukázky funkce MES systému 
mohly být zpracovány šířeji. Například mohlo být navrženo větší množství úloh, které by ukázaly možnost MES systémů v 
širším rozsahu jejich funkcionalit.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.

Práce je z formálního hlediska na odpovídající úrovni. Jazykově mám jisté výhrady k nepřesné práci s významy slov. 
Stylistcky je vhodné, aby kapitola obsahovala alespoň drobný textový úvod, než bude následovat další členění na 
podkapitoly atp. 
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Výběr zdrojů, korektnost 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.

Zdroje jsou  korektně uváděny, jejich počet odpovídá praktcky orientované bakalářské práci. U méně seriózních zdrojů, jako 
jsou například odborná fóra, bylo by vhodné dohledat původní, či serióznější zdroj a ten poté použít. 

Další komentářie a hodnocení
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.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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