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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 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Proč je v kapitole o historii MS Windows uveden OS MS-DOS? 

Na základě jakých informací nebo zjištění je Vaše doporučení vhodné délky hesla (16+ znaků)? 

Považujete 99 respondentů ankety za dostatečně reprezentativní vzorek? 

Jakým způsobem si zapamatujete heslo uvedené na obr. 16? 

Z jakého důvodu by mělo být uživateli zabráněno měnit si heslo např. každý den? - viz. strana 53 

 

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

Předposlední odstavec v úvodu není příliš vhodný. Autor zde subjektivně hodnotí své schopnosti. 

Několikrát jsou v textu práce zmíněny konkrétní čísla z průzkumů, přičemž chybí odkazy na 

výsledky těchto průzkumů. 

Na straně 30 měl autor zřejmě na mysli protokol IPsec. 



 

Styl psaní práce připomíná spíše článek z populárního časopisu nebo WWW stránek, než odbornou 

publikaci, kterou by bakalářská práce měla být.  
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