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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití
Spolupráce autora s vedoucím práce

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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

B - velmi dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Práce se může možná zdát krátká rozsahem popsaných stran, ale rozsahem práce, která v pozadí
možná přesahuje i rámec běžné bakalářské práce. Až na pár drobných chybiček jako je např.
chybějící název práce v angličtině je formálně práce také na dobré úrovni a je třeba také brát
v potaz, že byla psána v LATEXu, což není zcela běžné na naší fakultě.
Bohužel v době psaní tohoto posudku byla předvedena funkční praktická část pouze v počítači
studenta, nikoli na LiveDVD jak bylo v zadání, proto práci hodnotím sníženým stupněm. Pokud
bude při obhajobě předvedeno splnění i tohoto bodu, navrhuji hodnotit práci stupněm A.
Dotaz: Je v práci řešena automatická aktualizace systému?
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