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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Aktuálnost řešeného tématu       
2. Obtížnost zadaného úkolu       
3. Splnění všech bodů zadání       
4. Vhodnost zvolené metody řešení       
5. Logické členění práce       
6. Úroveň jazykového zpracování        
7. Formální úroveň práce        
8. Práce s literaturou a její citace       
9. Úroveň zpracování teoretické části       
10. Kvalita zpracování praktické části       
11. Dosažené výsledky práce       
12. 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: 
Zde můžete vložit dotazy. Pokud žádné nemáte, vložte mezeru.Jak hodnotíte budoucnost 
frameworků Blazor a Angular v soutěži mezi sebou i s konkurenčními technologiemi? Jak velkou 
uživatelkou základnu frameworky mají? 
 
Kromě toho, co jste popsal v závěru své práce, jaký subjektivní dojem na Vás frameworky udělali? 
(Jak příjemně se Vám s nimi pracovalo?) 
 
Kolik člověkohodin jste strávil vývojem demonstračních aplikací? 
 



 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Velmi pěkně zpracovaná bakalářská práce. Kvalitně provedená teoretická i praktická část. Dobrá 
práce s literaturou. Nadprůměrný rozsah. Pěkně vypracovaný závěr. Konstatuji, že autor splnil 
všechny body zadání a doporučuji tuto práci k obhajobě před komisí. Jedná se po všech stránkách o 
nadprůměrnou práci. 
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