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Software pro vytváření katalogových dokumentů  

 

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) Design katalogových listů byl v souladu s vizuálním stylem firmy nebo zcela vymyšlen 

diplomantkou? Z posledního odstavce práce vyplývá 2. možnot, ale některé firmy dbají na svůj 

Design manuál. 

2) Jak dlouho (kolik "člověkodní") trvalo vytvořit katalogové listy v rozsahu prezentovaném 

v práci, tj. jedna produktová řada? 

 

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

- str. 10 - Doporučil bych vysvětlit zkratky B2B a B2C v textu. 2. zkratka není vysvětlena ani na 

konci práce v přehledu zkratek. 

- Pozitivně hodnotím tabulku v Příloze P1 - Srovnání software. Pokud je to jen jedna tabulka, tak 

bych doporučoval ji zařadit přímo do textu práce. 
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