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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Splnění všech bodů zadání       
2. Vhodnost zvolené metody řešení       
3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       
4. Práce s literaturou a její citace       
5. Úroveň jazykového zpracování        
6. Formální úroveň práce       
7. Kvalita zpracování teoretické části       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Dosažené výsledky práce       
10. Přínos práce a její využití       
11. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 0% shodnosti. 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 
D - uspokojivě. 

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 formálně splňuje všechny body zadání.  
Kladně hodnotím snahu studenta pracovat na zcela novém tématu (jazyk Python, prezentační 
nástroj Jupyter), dále i přes mírnou jazykovou bariéru "statečný souboj" s českým jazykem, což má 
za častý výskyt formáních a gramatických chybiček. Práce obsahuje přehledný popis jednotlivých 
možností a kroků tvorby interaktivních notebooků pro zájemce o prezentační projekt Jupyter, 
včetně vybrané ukázky z předmětu Matematická informatika.  



 

Lze vytknout ne zcela přesné formální použití šablony BP (odlišný font obsahu práce a jiné drobné 
detaily), a dále roztříštěnost bodů zadání napříč textem bakalářské práce. Dále vytýkám 
minimalistické pojetí praktické části, stručnou teoretickou část a v průběhu vypracovávání 
bakalářské práce odklon od samotné tvorby tutoriálů spíše k řešení technických obtíží v rámci 
reálného nasazení v síťovém prostředí.  
Práci ale i tak celkově hodnotím pozitivně a jako přínosnou, a musím také vyzdvihnout i 
nadstandardní vájemnou spolupráci s vedoucím práce (částé konzultace, snaha porozumět i 
problematice vybraného příkladu z Mgr studia). 
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