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Téma bakalářské 

práce: 
Aktualizace a rozšíření webové databáze nestabilních systémů 

 

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:       

Dle podorobné inspekce aktuálně dostupných výsledků kontroly plagiátorství z IS/STAG 

předkládná BP 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 

C - 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): 

Student měl uvedené téma zadané již z loňska a je škoda, že na něm začal intenzivněji dělat až 

letošního jara a některé důležité věci jsme řešili až těsně před odevzdáním práce. Ve výsledku tak 

mohlo být více času na testování a dolaďování vytvořeného webu a taktéž na odbornou revizi 

vytvořených článků a modelů nestabilních systémů, které by si to určitě zasloužily. Nicméně 

nakonec se podařilo vytvořit funkční systém a naplnit body zadání s tím, že některé věci (zvlástě 



 

pak vytvořené články a simulační modely) bude třeba před vlastním ostrým nasazením webu ještě 

důkladně zrevidovat a doladit. 
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