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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 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. 
 

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

Spolupráce studenta s vedoucím práce byla naprosto nedostatečná. Konzultace proběhly pouze 

v minimální míře, student pracoval z větší části samostatně. Praktická část tak není správně logicky 

členěná. Jsou zde navíc popsána témata, kterými se praktická část nezabývá. Naopak některá 

témata, které se v praktické části vyskytují v teoretické části popsány nejsou. Prakticky také chybí 

odkazy na použitou literaturu. Text práce obsahuje celou řadu překlepů a formálních chyb. 

Vytvořené programy také nejsou úplně v souladu s představami vedoucího a pro jejich použití ve 

výuce bude ještě třeba jejich modifikace a rozšíření. Přesto jejich vytvořením student prokázal, že 

se v řešené problematice zorientoval a je schopen samostatné tvůrčí práce.  
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