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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: 

Uveďte hlavní důvody proč se projekt elektronické občanky zatím využívá velmi málo?  

Nastiňte opatření, která by měla následovat pro masivnější využití této služby. 

 

 

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

Práce je po formální a jazykové stránce na vynikající úrovni. Práci lze vytknout pouze drobné 

překlepy, které však nevedou k nesrozumitelným vyjádřením.  

Práce má velmi přehlednou a logickou strukturu. 

Teoretická část je plně v souladu s tématem praktické části.  



 

Praktická část obsahuje podrobnou analýzu stávajícího stavu a poukazuje na úzká místa projektu 

elektronické občanky. Pozitivně hodnotím přehledné srovnání existujících čteček a podpůrných 

programů. Toto srovnání vnáší do dané problematiky jasný náhled i dosud nezasvěceným lidem. 

Velmi kladně pak hodnotím závěrečné shrnutí a doporučení autora.  

 

 

K práci nemám téměř žádné přimomínky a dovoluji si konstatovat, že předložená práce splňuje 

požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto typu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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