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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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Student by mohl zkusit zvolit jednu z úloh z kapitoly 4 a demonstrovat tzv. citlivostní analýzu. 2. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, práce by mohla být vhodná pro navazující, tj. diplomovou, práci (např. 

ve směru celočíselného programování). Student by mohl tuto myšlenku rozvést. 

 

 

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

Předložená bakalářská práce zřejmě splňuje zadání v plném rozsahu. Práce obsahuje pouze 

minimum nedostatků a nemám tak výhrady k formální ani odborné úrovni. Dosažené výsledky, ať 

už zpracování slovních úloh souvisejících s oborem BTSM nebo podrobný návod pro použití řešiče 

v Excelu, hodnotím coby garant souvisejícího předmětu za odpovídající a přínosné. Trošku 

postrádám tzv. citlivostní analýzu a diskuzi dosažených výsledků u řešených úloh, nicméně 



 

vzhledem k obsáhlosti práce je zřejmé, že se student naplno zabýval spíše jinými aspekty 

formulovaných úloh. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 
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