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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:       

Byla provedena kontrola plagiátorství. Nebyla nalezena žádná významná shoda. Práce zjevně 

nevykazuje známky plagiátorství. 

 

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): 

Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Práci lze vytknout pouze několik drobných 

nedostatků:   

- drobné překlepy 

- některá nejasná vyjádření 



 

- použití zbytečně dlouhých složených souvětí, která vedou až k nesrozumitelným vyjádřením 

- v některých odstavcích a částech je volen zvláštní jazyk, slovosled či skladba vět 

 

V praktické části bych očekával podrobnější prezentaci využití vybraných nástrojů při vytváření 

katalogu. Z textu dále není úplně zřejmé jaké množství fotografického materiálu sesbírala sama 

autorka a jaké bylo převzato. 

 

Přes výše uvedené výtky a připomínky si dovoluji konstatovat, že předložená bakalářská práce 

splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto typu a doporučuji práci k obhajobě.   
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