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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 a

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 b

3 Přístup ke konzultacím 15 a

4 Samostatnost při zpracování 10 a

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 b

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 b

7 Metodologická kvalita postupu 20 a

8 Struktura a logika textu 25 b

9 Úroveň teoretické části práce 25 b

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 a

13 Úroveň projektové části práce 25 b

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 a

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 b

16 Jazyková úroveň práce 10 b
17 Formální úroveň práce 10 b

Celkové hodnocení  1,26 B  
 

Připomínky a hodnocení práce: 
Peter Lemeššanyi sa v svojej bakalárskej práci rozhodol venovať oblasti praktickej 
výučby na FMK a spracovať návrhy na jej zlepšenie. Ako vedúci práce veľmi pozitívne 
hodnotím Petrove nadšenie a zápal do práce. Od začiatku pristupoval k svojim 
povinnostiam veľmi svedomito a bolo jasne poznať, že na úrovni návrhov na zlepšenie 
mu mimoriadne záleží. Nosnou časťou každej bakalárskej práce je jej analytická časť, 
ktorú Peter spracoval kvalitne. Okrem vlastného výskumu obsahuje výstupy výskumov 
realizovaných v minulosti, a tak na jednom mieste združuje veľké množstvo informácií, 
relevantných pre riešenie stanoveného problému. Menšie nedostatky vidím 
v prekročení rozsahu teoretickej časti práce a  menej prehľadnom spracovaní 
návrhovej časti. Celkovo hodnotím prácu ako veľmi dobrú.  
 
 



Otázky k obhajobě:  
1) Ak by ste mal tú možnosť a právomoc, čo by ste na praktickej výučbe na FMK 

zmenil ako prvé? 
 
 
 
Ve Zlíně  dne 11. 5. 2010 
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 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 
 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


