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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 teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. 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 diplomovou 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. 
 

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

 

Bohužel kvalitu práce, především praktické části, snižuje nížší úroveň jazykového zpracování. 

Práce obsahuje některé pravopisné chyby a nejasná vyjádření. Autor používá někdy velmi složitý 

způsob vyjadřování, některé věty postrádají přísudek. Tyto skutečnosti vedou v některých případech 

k nejasnostem a nesrozumitelnosti textu.  

 

 

 



 

Naopak velmi kladně hodnotím vlastní mutimediální materiály, které diplomant vytvořil do výuky, 

kterou reálně uskutečnil. Doporučil bych však v textových materiálech odlišit (kurzívou popř. 

tučně) klíčová slova a proměnné. Tímto by se text stal přehlednějším. Dále bych doporučil, aby 

videa byla doplněna i o slovní komentář. V textu chybí internetový odkaz na vytvořený web. 

Pozitivně hodnotím také zpětnou vazbu na navrhovaný způsob výuky, která byla uskutečněna 

formou dotazníkového řešení.  

 

Předkládaná práce splňuje požadavky na DP, nevykazuje prvky plagiátorství.  
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