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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 

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): 

Práce formálně splňuje všechny body zadání a tématicky plně koresponduje s oborem ITA a nároky 

na BP. Pozitivně hodnotím samostatnost a přístup studenta ke zvolenému tématu, jehož praktické 

aspekty mohou být využity pro budoucí praktické rozhodování na základě ukázky a zkušenostmi s 

multikriteriální rozhodovací analýzou. Bohužel z důvodů neochoty reálných subjektů a IT správců 

spolupracovat na této BP a poskytnout zkušenosti alespoň dle dotazníkového šetření bylo nutné 

v průběhu práce mírně vybočit mimo vymezené body zadání a částečně nekteré jejich aspekty 

přesunout do teoretického a rešeršního přehledu a některé části zejména z enterprise sféry (licence, 

legislativu) byly transferovány do roviny personal cloudu a možnosti využití pro aktivní podporu 

administrativy/zpracování dat. Z tohoto důvodu byla nakonec zvoleno do praktické části 

nastudování a provedení metody multikriteriálního rozhodování TOPSIS, jež by mohla být 



 

považována za jedne z přínosů práce a inspirace pro případné čtenáře. Po stránce analýzy plagiátů 

portálu UTB je shoda 0%, s 0 nalezených dokumentů, systém DOCOLOC poskytnul mírnou shodu 

v rozmezí 1-2% s 0 nalezenými shodnými dokumenty. Citace některých pasáží by bylo možno 

provést lépe a přesněji, práci ale dle těchto systému nelze považovat za plagiát.    
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