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Slovni vyjádřeni k hodnocení diplomové práce:

Diplomová práce je zaměřena na téma, které je velmi aktuálni Technická úroveň práce odpovidá pracovišti, na
kterém práce vznikla, pro řešeni využívá komponent běžné dostupných.

Diplomant správně členi práci tak že nejprve stručně shrnuje právní aspekty použiti podobných prostředku pří práci
v terénu. Stručně uvádí situaci v této oblasti obvyklou ve vybraných západnlch zemích. Vůči této části práce nejsou
připomínky.

V další části (Od str.22) charakterizuje pancipy kamer a dalšich zaflzeni později použitých pro řešeni Tato část
vychází povětšinou z internetovych zdroju jinou možnost však řešitel ale vlastně nemá vzhledem k tornu jak rychle
informace z oblasti IT zastarávají a nejsou publikovány v renomovaných zdrojích

Dále navazuje návrh vlastního řešeni práce. tato část je realizována i popsána dostatečným zpusobem.

Existuji určité výhrady k formulaci vlastního textu a to. že je často psán v první osobě jednotného Čísla, což neni u
technických Či vědeckých textů zvykem.

Celkově lze práci hodnotit jako přinosnou a dobře provedenou vzhledem k výše uvedenym drobnym připomínkám
známkou velmi dobře“

Kontrola plagiátorství provedena dne 12 1 2021

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentu O

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře nevyhověl)

Ĺ velmi dobře

Dne 12 1 2021

Podpis vedoucího práce

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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