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Výsledek kontroly plagiátorství:
Práce byly IS/STAG posouzena a není plagiátem.
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

D - uspokojivě.
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):
Předložená práce se zabývá přípravou studijní opory pro databázové systémy v českém jazyce.
Studentka vypracovala 8 opor na cvičení a 10 opor pro přednášku. Samotný text práce obsahuje
popis základní terminologie, možností MSSQL a stručný úvod do databázové terminologie. Práce
mohla být spracována do daleko větší hloubky než je. Toto platí i pro vypracované opory
nepokrývají všechny výukové týdny a rozsah je také menší než by měl být.
Přes uvedené výhrady navrhuji hodnocení D – uspokojivě.
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