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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 

B - velmi 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): 

 

Musím podotknout, že se jedná o studentovo vlastní téma, na kterém pracoval zcela samostatně. O 

vývoji své práce mě pravidelně informoval a z toho důvodu nemám k dané práci žádné doplňující 

dotazy. Dále musím konstatovat, že danou práci nehodnotím dle bodu č. 4, tj. úroveň jazykového 

zpracování a to z důvodu psané práce ve slovenském jazyce.  

Praktická část práce obsahuje drobné chyby a překlepy v textu, které výrazně nesnižují její 

praktický přínos. V teoretické části práce se vyskystují i nějaké nepřesnosti, ale vzhledem 

k uvedeným citacím, pouze studenta upozorňuji, aby se do budoucna zaměřil jen na ověřené a 

kvalitní zdroje informací. Eliminují se tak zavádějící informace, které mohou zásadně ovlivnit i 

úsudek případného čitatele.  



 

Dále na straně 57 a 58 se opakuje náhled na instalovanou kameru. Jedná se o zcela zbytečné chyby, 

ze kterých plyne i nutnost věnovat více času při finálních úpravách práce. Jinak se student s daným 

tématem vypořádal na velmi dobré úrovni a vzhledem k praktickému využití návrhu daného 

systému, tj. k realizaci kamerového systému, celkově práci hodnotím stupněm B - velmi dobře. 
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