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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití
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

D - uspokojivě.
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):
Úroveň jazykového zpracování a formální stránka jsou průměrné.
V textu nejsou vysvětleny některé zkratky (např. ISVS), autor někde používá jiný font písma, chybí
odkazy na obrázky v textu, autor používá nejednotnou jazykovou úpravu (někdy trpný rod, někdy 1.
os. jedn. čísla).
Zásadní výtkou je velmi slabé naplnění bodu zadání č.3. Ten je naplněn pouze v rámci kapitoly 5,
ale bohužel jen okrajově.
Kvalitu práce pak snižuje nelogicky členěná struktura práce a z toho vyplývající velmi strohá a
minimalisticky pojatá praktická část práce.

Práce nevykazuje známky plagiátorství a, i přes výše uvedené výtky, splňuje svým obsahem
požadavky kladené na BP.
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