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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Otázky k obhajobě: 
1) V kapitole 2.3.1 píšete, že software Adobe Illustrator CS4 má horší přípravu pro tisk. Zajímalo 
by mě za co považujete "horší přípravu pro tisk" a když už jsme u tisku, jak se v programu 
CorelDrawX4 připravuje stránka na tisk pro DTP studio (např. co jsou to ořezové značky, jak 
připravit dokument pro sazbu, jak se musí připravit texty apod.)? 
 
2) Sám jste předmětem počítačové grafiky prošel. V jaké míře bude mít dle Vás celá práce přínos 
pro další studenty a popř. neuvažoval jste-li o případné video dokumentaci? Myslíte, že jsou 
prezentace dostatečné a proč? 
 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 



 

Práce je na odpovídající odborné úrovni, je psána přehledně a srozumitelně. Dosažené výsledky 
svědčí o tom, že autor danou problematiku zvládl na excelentní úrovni jak experimentálně, tak 
teoreticky. Nejvíce mě zaujaly postupy tvorby log v praktické části, které vypovídají o značném 
nabytí a využití vědomostí pro vytváření vektorové grafiky. 
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