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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 a

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 a

3 Přístup ke konzultacím 15 a

4 Samostatnost při zpracování 10 a

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 a

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 a

7 Metodologická kvalita postupu 20 a

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 a

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 a

13 Úroveň projektové části práce 25 b

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 a

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 a

16 Jazyková úroveň práce 10 a

17 Formální úroveň práce 10 a

Celkové hodnocení  1,14 A  
 

Připomínky a hodnocení práce: 
Petra Holáková si pre spracovanie svojej bakalárskej práce zvolila zaujímavú, ale 
náročnú tému. Ako vedúci práce hodnotím jej prístup k práci počas celej doby 
realizácie veľmi kladne. Jednotlivé časti práce sú prehľadné, obsahujú podstatné 
informácie a logicky na seba nadväzujú. Teoretická časť práce sa opiera o relevantné 
zdroje, praktická časť je postavená na veľmi kvalitnom a dobre zacielenom výskume. 
Verím, že Petrina práca prispeje k vytvoreniu kvalitného produktu (Banky projektov), 
o ktorý prejaví trh záujem. Prácu hodnotím za A – výborne.  
 



Otázky k obhajobě:  
1) Uveďte minimálne dva dôvody prečo bude „Banka projektov“ úspešná. 

 
 
 
V Zlíně dne 11. 5. 2010 
 
 
 
 ..............................................................................  
 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 
 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


