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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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč nelze vytvářet předměty/úkoly bez nahrání souboru s materiálem? 

2. Proč při registraci zadává rodič klíč, když se neregistruje do třídy? 

 

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

Gramatické chyby a překlepy se v textu práce vyskytují v únosné míře. Některé působí celkem 

zvláštně např. "Celý systém bude vysoce zapečený …" O vytvořeném produktu to ovšem říci nelze. 

Co se týká funkčnosti, tak prostředí obsahuje stále velké množství programových chyb a nedodělků. 

U administrátora je nefunkční záložka "Uživatelé". Chybí jakékoliv oznámení o úspěšnosti operace 

přidání předmětu/úkolu. Při zadávání požadavku na rodičovství je zobrazeno "Zvolte třídu", 

přestože je v roletce seznam kódů studentů. Při přihlášení některých rodičů dojde při pokusu o 

zobrazení záložky "Úkoly" k pádu stránky. Stejný stav i po registraci nového rodiče bez/s 



 

přiřazeným studentem. Vytvořený komunikační portál je tak pro nasazení do reálného provozu stále 

nepoužitelný. 
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