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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: 

Z jakého důvodu není možné použít diakritiku při vyplňování interaktivního testu ve Vaší práci? 

Je to způsobeno technickým omezením, které je dáno použitím daného software, nebo je možné tuto 

situaci nějak prakticky řešit? 

 

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

Autor se v bakalářské práci zabývá tvorbou interaktivních matematických testů a cvičení pomocí 

programového balíku AcroTex systému LaTeX, který umožňuje velmi kvalitní sazbu 

matematického textu. Velkou pozornost mu věnuje zejména v teoretické části práce, kde podrobně 

uvádí jeho možnosti ilustrované na mnoha příkladech.  V praktické části pak uvádí ukázky již 

konkrétních matematických testů, včetně okomentovaných zdrojových kódů, s možností dotazu na 

správnou odpověď. Celkově lze hodnotit předloženou bakalářskou práci jako velmi zdařilou a je 



 

možno konstatovat, že stanovené cíle byly splněny. Na závěr oceňuji osobní zaujetí autora pro 

danou problematiku.  
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