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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
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

D - uspokojivě.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
1) V kapitole 3.3.13 uvádíte, že trigger lze využít pro odstranění záznamu o odcházejícím
zaměstnanci. Skutečně je toto vhodné provést?
2) Je možné zachytit rekurzivní relaci M:N v rámci jedné tabulky?
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Předložená bakalářská práce, se zabývá přípravou výukové opory pro předmět Databázové systémy
v oboru ITA. Studentka vypracovala v textu práce stručný úvod do databázových systémů, kterou
lze v praxi využít pouze jako úvod do předmětu. Vypracované prezentace pro přednášky i cvičení
nepokrývají celou dobu výuky. Studentka mohla v textu práce i obsahu prezentací postoupit do
větších podrobností. V práci postrádám zejména uvedení toho, co bylo v rámci bakalářské práce

vyrobeno. Kapitola 4, která se tímto zabývá je velmi stručná. Celkový rozsah je patrný pouze z
příloh práce.

Datum

1.6.2017

Podpis oponenta bakalářské práce

