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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Ciele sú formulované správne a dostatočne splnené.
1 Specifikujte vlastnosti měřícího zařízení dle WG7.2. - Vlastnosti meriaceho prístroja vychádzajú z požiadaviek uvedených v
kapitole 5.
2 Zvolte poskytovatele CC pro realizaci bakalářské práce. - Výber poskytovateľa je opísaný v kapitole 3.
3 Vypracujte přehled metodik, které jsou zaměřeny na validaci SW v CC. - popísaná je len metodika WELMEC Guide 7.2
4 Navrhněte architekturu pro aplikaci (SW) reprezentující měřící zařízení. - Riešenie architektúry je opísané v kapitolách 6 a 7.
5 Analyzujte možnosti zabezpečení a ukládaní dat pro metrologický SW v CC v souladu s WG7.2. - Riešenie je v kapitole 7.
6 Vypracujte metodiku pro realizaci legálně metrologického SW pro měřící zařízení v CC v souladu s WG7.2. - Riešenie v
kapitolách 6 a 7
7 Analyzujte jak metodika pro validaci metrologického SW pro měřící zařízení v CC koresponduje s jinýma metodikami pro
validaci SW v CC a navrhněte ekonomický (obchodní) model uplatnění metodiky na trhu. - Obchodný model je opísaný v
kapitole 8. Iné metodiky neboli skúmané.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Bakalárska práca obsahuje dostatok odborného textu pre posúdenie dôležitosti v praxi. Bakalárska práca je štrukturovaná
správne, má logickú nadväznost medzi danými kapitolami v tomto smere hodnotím prácu pozitívne. Autor čerpal poznatky z
viacerých zdrojov, ktoré sa zaoberajú potrebnou problematikou pre riešenie cielov.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 86 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Súčasťou bakalárskej práce nebol žiadny SW ani HW. Cieľom bolo zistiť aké su možnosti a či vôbec je možné využiť prostredie
CC pre legálny metrologický SW podľa požiadaviek WELMEC Guide 7.2. Autor sa v práci vyjadril ku každej požiadavke ako ju
je možné teoretický splniť.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

85 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Bakalárska práca čerpá prednostne už z publikovaných a verejných zdrojov. V praxi bude čiastočne prínosná, pretože zatiaľ
prostredie CC v legálnej metrológií je využívané len ojedinele.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Študent (Autor práce) bol pri tvorbe bakalárskej práce dostatočne aktívný, dodržiaval termíny a na konzutácie bol pripravený.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 87 (B)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Celkovo hodnotím bakalársku prácu 87 bodmi, ktoré odpovedajú celkovému prístupu autora k realizácií bakalárskej práci a
výpovednou hodnotou práce. Bakalárska práca obsahuje dostatok informácií pre praktické využitie v praxi.

Podpis vedoucího práce:


