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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: 

 

K práci mám následující dotazy a náměty k diskuzi: 

 

V čem spatřujete výhody využití produktu MS Access pro zadaný úkol a jaké další alternativy jsou 

dle Vašeho názoru k dispozici? 

 

Co přesně máte na mysli tvrzením, že dřívější S-věty mají stejnou podobu a obsah jako nově 

zavedené P-věty (s. 11)? Stejný dotaz se vztahuje i k H- a R-větám. 

 

Skutečně vztahy mezi tabulkami vytvářejí z databáze databázi relační (s. 17, odstavec 2.1.2)? Jak 

byste vysvětlil pojem "relační databáze"? 



 
 

V práci jsou hesla i uživatelská jména zadána a kontrolována pomocí makra. Jakým způsobem by 

bylo možné rozšířit databázi uživatelů o více osob a pohodlně měnit uživatelská jména a hesla? 

Zkuste navrhnout možné způsoby a diskutovat jejich výhody či nevýhody i z pohledu zabezpečení. 

 

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

 

Práci hodnotím celkově jako zdařilou a domnívám se, že její implementace v prostředí laboratoře 

bude přínosem pro její každodenní provoz. 
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