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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 teoretické části       

9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Posouzeno - není plagiát. 

 

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 

B - velmi 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): 

Student pracoval samostatně a v rámci své práce změřil vyzařované elektromagnetické emise 

několika přístrojů, které často používáme při experimentech v Laboratoři elektromagnetické 

kompatibility. Vznikla tak jakási encyklopedie spekter, které můžeme v Laboratoři očekávat, pokud 

dané přístroje použijeme ve svých experimentech. 

Jakkoliv ovšem student dobře zvládl samostatnou práci v Laboratoři a praktickou stránku práce 

vůbec, k samotnému zpracování bakalářské práce mám výhrady. Teoretická část čerpá z mála 



 

zdrojů. Práce obsahuje chyby a překlepy které student neopravil ani tehdy, když na ně byl mnou 

upozorněn (např. psaní mezer mezi číslem a jednotkou) a celkově je znát, že autora její psaní příliš 

nebavilo. Vzhledem k tomu, že je student zřejmě spíše praktik než teoretik, rozhodl jsem se být 

v tomto ohledu shovívavý a hodnotím celkovou známkou B - velmi dobře.  
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