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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Splnění všech bodů zadání       
2. Vhodnost zvolené metody řešení       
3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       
4. Práce s literaturou a její citace       
5. Úroveň jazykového zpracování        
6. Formální úroveň práce       
7. Kvalita zpracování teoretické části       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Dosažené výsledky práce       
10. Přínos práce a její využití       
11. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 100% shodnosti. Zvýšená míra shody je 
u souborů u kterých se shoda dá očekávat. 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 
A - výborně. 

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): 
Student vypracoval téma bakalářské práce s výstupem jako aplikaci, která může posloužit 
studentům při hledání bydlení a spolubydlení. Práce je zaměřena vývoj mobilní aplikace. Student 
samostatně zvolil a  následně i aplikoval všechny potřebné prostředky a technologie. Praktický 
výstup práce je pěkně zpracován a i po textové stránce je práce kvalitní. Student prokázal 
schopnosti analyzovat a volit patřičné technologie a vše aplikovat. Z formální stránky lze tedy 



 

všechny nároky kladené na bakalářskou práci považovat za splněné, včetně bodů zadání. 
 
Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě a po obhajobě se nebráním hodnotit práci 
stupněm A - výborně. 
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