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Posudek vedoucího baka|ářské práce
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Hodnocenív jednot|ivých kritériích označte znakem X) v přís|ušné úrovni.

Kritéria hodnoceni:
Stupeň hodnocení pod|e EcTs

A
1
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c
2

D
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E
3

F
5

1 Náročnosti tématu práce X
2 Sp|nění cí|ů práce ><
3 Teoretické části práce X
4 Praktické části práce

(analytická část a doporučení) X
5 Formá|ní úrovně práce X

(obratte, prosím, |ist a pokračujte v hodnocení na druhé straně formu|áře.)
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Návrh na k|asifikaci bakalářské práce: B - velmi dobře

Ve Z|íně dne: Lr, t . /o

ra, - z-Q*t'-
podpis vedoucÍho BP

Pro k|asifikaci pouŽijte tuto stupnici:

Stupeň k|asifikace: A. výborně B. ve|mi dobře c. dobře D. uspokojivě

E - dostatečně F.nedostateěně

Při návrhu k|asifikace ngdostatečně (F), se doporuěuje přítomnost příslušného hodnotitele.



Hodnocení kritérií:

Kritéria se hodnotí stupněm hodnocení pod|e stupnice EcTs podle nás|edujícítabuIky:

Hodnocení v jednot|ivých kritériích označte znakem X.

Kritérlum í. Hodnocení náročnosti tématu práce

Toto kritérium hodnotí origina|itu zvo|eného tématu' jeho zaměření na studijní obor, s|oŽitost
řešené problematiky, náročnost na teoretické i praktické informačnízdroje.

Kritérium 2. Hodnocení spInění cílů práce

Toto kritérium hodností splnění zadání práce a na zák|adě zadání deÍinovaných cí|ů práce,
které musí být součástí úvodu.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce

Hodnotí se především výběr teoretických discip|ín, jejich moŽná ap|ikace pro řešení tématu,
podí| poznatků získaných během studia, tak i studium odborné literatury a da|ších
informačních zdrojů. Hodnotí se rovněŽ způsob i úroveň citací. V teoretické části nelze
uvádět poznatky, které nejsou vyuŽity v praktické části.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (analytická část a doporučení)
Hodnotí se úroveň ana|ýzy zadaného tématu, vazba ana|ýzy na stanovené cí|e, vyuŽití
teoretických poznatků pro ana|ýzu problému. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost
získávání informací, přístup studenta a jeho schopnost |ogických závěrŮ zana|ýzy, jako
východisko pro doporučení. Dá|e se hodnotí úroveň doporučení ve vazbě na řešenou
problematiku.

Kritérium 5. Hodnocení formální úrovně práce

Hodnotí se gramatická úroveň, zvo|ené formu|ace, ce|ková úroveň vyjadřování. Hodnotí se
dodrŽování Směrnice rektora UTB o jednotné Íormální úpravě vysokoško|ských
kva|ifikačních pracía normy Čst,t o úpravě písemností zpracovávaných textovými editory.
Navrhne-|i vedoucí nebo oponent práce hodnocení kteréhoko|iv kritéria stupněm
nedostatečně (F), je celá práce hodnocena tímto stupněm.

Stupeň EcTs SIovnívyjádření ČíseIné vyjádření

A výborně 1

B ve|mi dobře 1 ,5

c dobře 2

D uspokojivě 2 ,5

E dostatečně 3

F nedostateěně


