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Docházkový modul pro systém Drupal 

 
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. Na obrázku 11 na str.28 máte v ukázce dvě položky - "Poslední přístup" a "Čas posledního 
přístupu". Jaký je mezi nimi významový rozdíl? 
2. Proč je v tabulce 1 na str. 33 dvakrát položka "prichod"? 
3. Proč se ukládá do databáze rodné číslo? Nač ho systém potřebuje? 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
V PDF vezri práce uložené na Portálu není nascanované zadání práce. Práce je má pár formálních 
chyb a překlepů, proto bylo její hodnocení sníženo. Z praktického hlediska je to práce potřebná a 
jistě bude mít své využití. Možná mohl být lépe vyřešen vzhled aplikace, kde se střídají styly písma. 
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