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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 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

- jak ekonomicky náročné je Vámí navrhované řešení, čili kolik to bude firmu aktuálně stát? 

- jak hodnotí Vaše řešení daná firma? Využije ho? 

- kolik času jste BP věnoval, jak často jste konzultoval s vedoucím a kolikrát jste byl konzultovat 

v uvedené firmě?  

 

 

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

Práce celkově budí dojem, že byla "šita horkou jehlou" v hodině dvanácté, vyskytuje se v ní celá 

řada formálních, jazykových i faktických nesrovnalostí, kterých prostý výpis by vydal na delší 

pojednání. Nicméně přes tyto problémy lze uvedenou práci celkově hodnotit tak, že rámcově splnila 



 

své zadání a může dále sloužit jako "odrazový můstek" pro hlubší analýzu možností automatizace 

zkoumaného procesu.  
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