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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Aktuálnost řešeného tématu       

2. Obtížnost zadaného úkolu       

3. Splnění všech bodů zadání       

4. Vhodnost zvolené metody řešení       

5. Logické členění práce       

6. Úroveň jazykového zpracování        

7. Formální úroveň práce        

8. Práce s literaturou a její citace       

9. Úroveň zpracování teoretické části       

10. Kvalita zpracování praktické části       

11. Dosažené výsledky práce       

12. 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. Proč jste zvolil řešení IBM QRadar ? V čem vidíte jeho největší výhody ? Existují i konkurenční 

produkty ? 

 

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

Student vypracoval bakalářskou práci na aktuální téma, kdy výsledné řešení svou komplexností 

přesahuje nároky na bakalářskou práci. I využitelnost je nesporná -> aplikace a nasazení v praxi. 

Zároveň lze vidět, že se student v dané problematice orientuje a vyzná. Což dokazuje i výsledný 

rozsah 125 stran. V práci lze vidět pouze mírné nedostatky v jazykové a formální části, ale to 



 

zdaleka nesnižuje kvalitu práce. Práce lze lehce číst a čtenář je logicky "prováděn" tématem. Na 

základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a doporučuji hodnotit stupněm A - výborně. 
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