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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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. V práci jsem nenalezl dostatečně podrobný popis importu bankovních výpisů do aplikace. Jaký 
bankovní software jste nakonec zvolil a jak celá komunikace funguje? 
 
2. Jak se v závěru zmiňujete, práce měla jistě nezanedbatelný přínos pro růst Vašich osobních 
kompetencí v oblasti technické správy webhostingových služeb a dle mého názoru může být i 
slušným informačním zdrojem při studiu této oblasti. Nabízí Vaše řešení i nějaké výhody přímo pro 
potenciální klienty navržené aplikace?  
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Velkým nedostatkem formální stránky práce je absence odkazů v textu na citovanou literaturu, na to 
by si měl autor v budoucnu dát velký pozor. Naopak velmi kladně hodnotím náročnost a 



 

komplexnost zadaného tématu. Autor se v rozsáhlé problematice orientuje a výstupem je funkční 
aplikace. Samotný text práce však spíše zahrnuje obecné postup, které jsou však využitelné při 
studiu dané problematiky. 
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