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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       

12. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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 nedoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

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

Kvalita předložené práce je ovlivněna absencí jakékoliv spolupráce a konzultací studenta 

s vedoucím práce.Vedoucí práce se se studentem setkal pouze jednou, kdy byla studentovi 

nastíněna představa vedoucího o charakteru a obsahu práce. Potom již student pracoval naprosto 

samostatně a s vedoucím svůj postup vůbec nekonzultoval a přes upozornění na nutnost 

pravidelných konzultací při řešení práce vedoucího ani jednou nekontaktoval. Vedoucí tak obsah a 

kvalitu práce neměl možnost ovlivnit. 

Vytvořené programy naprosto postrádají charakter demonstračních simulací pro výuku, čímž 

nebyly splněny hlavní body zadání práce. Pro simulace neexistuje žádné grafické rozhraní. 

Vytvořené programy jsou v rozsahu cca 130 řádků v programovacím jazyku Matlabu. 

Text práce obsahuje celou řadu překlepů a formálních chyb.   
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