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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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak je to s vlastnictvím a odpovědností za data nahraná do cloudu, můžu si do cloudu nahrát 

cokoli mě napadne? 

2. Existují produkty SaaS pro řízení lidských zdrojů (HRM) nebo řízení vztahů se zákazníky 

(CRM)? Pokud ano jaké? 

 

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

Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou na zajímavé téma. Výsledky práce mohou 

malým a středním firmám usnadnit rozhodování s přechodem na cloudové řešení. Naneštěstí 

formální stránka práce má jisté nedostatky: formátování – odstavce; kapitoly 4, 7, 8 a 8.5 nejsou 

nijak uvedeny a následuje podkapitola a v neposlední řadě není zcela dodržena citační norma ČSN 

ISO  690. 



 

Teoretická část je po obsahové stránce zpracována výborně.Ovšem provedená analýza v praktické 

části je dle mého názoru stručná a nezmiňuje další cloudové služby zaměřené např. do oblasti 

administrace CRM, HRM nebo projektového řízení. Dále studentka ve své práci uvádí tvrzení, že 

využití cloudových služeb je levnější a šetří náklady na IT. Toto tvrzení však mohla v praktické 

části podložit jednoduchou bilancí.. Celkově tuto práci hodnotím velmi dobře až dobře (B - C) a 

pokud studentka do své obhajoby doplní zmiňovanou bilanci přikláním se ke známce B - velmi 

dobře. 
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