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Tabulka A

Poznámka: Hodnocení jednotlivých kitérií označte znakem,,X..v příslušné řádce.
Součet hodnocení kritérií vypočtěte vydělením součfu stupňů hodnocení šesti'

Navrhne-li vedoucí nebo oponent BP v kritériu 2 _ splnění cílů BP stupeň nedostatečně (Fx
nebo F), je celá ptáce hodnocena nedostatečně a komise po obhajobě rozhodne o konečné
klasifikaci. Je-li nedostatečně hodnoceno jiné kritérium mimo kritéria 2, vypoěítá se návrh
známky včetně tohoto nedostatečně hodnoceného kritéria.

Tabulka B - Celkové hodnocení BP

ÍNehodící se škrtněte'

Kritéria hodnocení BP
Stupeň hodnocení podle ECTS

Stupeň hodnoceníA
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D E
a

Fx
4

F
5

Náročnost tématu BP X 4,J
Splnění cílů BP x 4
Teoretická část BP X 4
Analytická ěást BP X 4.r
Stylistická a gramatická úroveň BP /1

Formální úroveň BP Y tJ
Součet +

Interval Stupeň ECTS Slovní hodnocení
1,00 - 1.2s A Výborně
1,26 - I,75 B Velmidobře
1,?6 -2,25 C Dobře
2.26 - 2.75 D Uspokoiivě
2,76 - 3,00 E Dostatečně
3,01 - 4,00 FX Nedostatečně
4,01 - 5,00 F Nedostatečně



Celkové hodnocení a otázky k obhajobě BP:
(Uvádí vedoucí i oponent BP.)

Práci jako celek hodnotím velmí pozitivně, studentka postupovala
přesně podle pokynů, formální stránku práce hodnotím taktéž
na vybornou.
Slečna Reptová zpracovávala bakalářskou práci samostatně,
prokázala teoretické í praktícké znalosti a dovedností potřebné
k úspěšnému završení bakalářského studia. Při závěrečné kontrole
jsem nenaše]. prakticky žádnou chybu
otázky:
Kapitola 3.3 Jak, podle Vašeho názoru, pomocí internetového
prodeje uspoříte náklady a zjednddušíte prácí?
Na který segment zákazníků by měI být e-shop zaměřen?
Kapito1a 7.3.2 V budoucnu byste vytvoři1a jazykové mutace stránek
skladovesystemy.eu. Pod jakým názvem domény?

Návrh na qýslednou známku BP:
(Uvedte stupeň ECTS 1slovní lyjádření)

/.+Í! v16o |, 

^í

Ve ZL,'nE dne { n2 .7 co1


