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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)  Vysvětlete z jakého důvodu používáte vztah „include“ mezi případy užití Vyhledání uchazeče a 

Vytvoření zaměstnance. 

2)  Proč uvádíte průzkum používání HR systémů ve firmách, u kterého sama kritizujte aktuálnost? 

 

 

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

Práce se zabývá návrhem aplikace pro personální oddělení firmy. Konkrétně je cílem evidence 

výběrových řízení a evidence uchazečů, kteří se na vypsané pozice hlásí. Aplikace je navržena 

metodou Code First, která spočívá ve využití jazyka C# pro celkový návrh aplikace vč. databáze. V 

práci je zpracován návrh databázové vrstvy a také vrstvy aplikační. Předložená práce odpovídá 



 

zadání a všechny body jsou tak naplněny. Některé části práce mohly být zpracovány podrobněji a 

přesněji, totéž platí o využití nástrojů softwarové analýzy. Celkově však považuji práci za zdařilou. 

Oceňuji také volbu náročného tématu, které v mnoha aspektech přesahuje rozsah studovaného 

oboru. 

 

 

Datum  1.6.2016     Podpis oponenta bakalářské práce 


