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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: 

Máte již nějakou zpětnou vazbu z hlediska využití, příp. připomínek týkající se vytvořených video 

tutoriálů? 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

V textu práce se vyskytlo několik drobných překlepů a drobných chyb. 

Některé obrázky jsou hůře čitelné, např. obr. 8, 12, 21, … 

U některých funkcí popisovaných na vytvořených WWW stránkách, se nezobrazí vysvětlující popis 

dané funkce, jedná se např. o funkce "UNIFORM", "RANDOM", "NEGEXT", … 

Vyhledávání funkcí, na vytvořených WWW stránkách, podle zadání jména funkce nefunguje vždy 

korektně, neboť jsou rozlišována velká a malá písmena, díky čemuž není nalezena např. funkce 

zapsaná jako "abs", ale funkce zapsaná jako"ABS" již nalezena je. 



 

V seznamu použité literatury máte uvedeno cca 6x, jako zdroj použitých informací WWW stránky 

Wikipedie. U tohoto zdroje informací je vždy nutno si informace ověřovat ještě z dalších zdrojů. 
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