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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       

12. 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 

A - výborně. 
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): 
Přesto, že autorka měla na vypracování bakalářské práce poměrně krátkou dobu, je teoretická část na 

vynikající úrovni. Taktéž specifikace nového systému pro výuku programování je na dobré úrovni. I když se 

může specifikace jevit jako málo podrobná a příliš abstraktní, zadání práce od počátku nepočítalo s realizací, 

protože implementace kompletního systému pro výuku programování během několika měsíců je zcela mimo 

časové možnosti bakalářů - pro srovnání, např. systém MIT Scratch je vyvíjen už 12 let a jeho tým má 

v současnosti přes 30 lidí. Je pravda, že sada úloh (tj. naplnění posledního bodu zadání) mohla být 

rozsáhlejší, přesto ale v kontextu jiných diplomových prací v oblasti pedagogiky vnímám odevzdanou práci 

jako vysoce nadprůměrnou a hodnotím ji známkou A. 
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