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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 teoretické části       
9. Kvalita zpracování praktické části       
10. Výsledky a jejich prezentace       
11. Závěry práce a jejich formulace       
12. Přínos práce a její využití       
13. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Bakalářská práce není plagiát. 
 
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): 
Bakalářská práce je zpracována na zajimavé téma, které kloubí relativně dvě vzdálená odvětví - 
SEO + bezpečnost. Práce velice zdařile čerpá z obou oblastí a dává je v jeden rozumný provázaný 
celek a náchází důležitou vazbu. Téma si zvolila studentka sama, přistupovala k němu proaktivně a 
poslouží jí v její současné praxi. 
 



 

Studentka po formální stránce vypracovala práci na velmi dobré úrovni, kde lze vytknout pouze pár 
problémů v typografii. 
 
Jak teoretická, tak i praktická část jsou vypracovány na velmi dobré úrovni, kdy jak v praktické i 
teoretické časti se nachází pár nedostatků, které by se daly hodnotit spíše za "překlepy" a celkově 
pouze částečně ubírají na kvalitě. V práci jsou pokryty všechny body zadání a práce v budoucnu 
může sloužit jako velice solidní základ pro rozšiřující studium této oblasti. 
 
Celkově práci na základě výše uvedeného doporučuji hodnocení stupněm B - velmi dobře a 
doporučuji k obhajobě. 
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