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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 na plagiátorství v IS/STAG, práce 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 

A - výborně. 
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): 

Předložená bakalářská práce je věnována problematice lineárního programování a jeho využití při 

řešení praktických úloh zejména z oblasti bezpečnostních technologií. Lze konstatovat, že autor 

přistupoval k úkolu zodpovědně a všechny body zadání splnil. O problematiku jevil zájem, pracoval 

samostatně a pravidelně konzultoval s vedoucí práce své dílčí výsledky. Teoretická část popisuje 

základní pojmy a metody užívané v úlohách lineárního programování, zatímco v praktické části 

jsou názorně a přehledně jednotlivé metody implementovány do vybraných úloh. Za obzvláště 



 

zdařilou hodnotím část věnovanou zpracování vybraných úloh v programovém prostředí Excel 

s použitím doplňku Řešitel, kde autor velmi podrobně popsal práci v tomto dopňku tak, aby běžný 

uživatel zvládl uvedený návod bez problémů aplikovat při řešení úloh podobného typu. 

 

Závěrem lze dodat, že předložená bakalářská práce svým rozsahem a úrovní splňuje požadavky na 

tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě.   
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