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1. Formulace cílů práce 

  cíle byly velmi vhodně formulovány   cíle byly vhodně formulovány 

  cíle byly formulovány dostatečně    cíle byly jen částečně formulovány 

  cíle nebyly vhodně formulovány 

 

2. Teoretická příprava autora 

   autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky 

  autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky 

  autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky 

  literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky 

  autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky 

 

3. Celkový postup řešení 

  postup řešení naprosto správný 

  postup řešení správný, některé kroky neadekvátní 

  postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí 

  nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní 

  naprosto nesprávný postup řešení 

 

4. Formální zpracování 

  práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný 

  práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý 

  práce vykazuje několik drobných formálních chyb 

  práce vykazuje formální chyby 

  práce je po formální stránce nedostatečná 

 



5. Splnění cílů práce 

  výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny 

  cíle práce včetně dílčích byly splněny 

  cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty 

  cíle práce byly jen částečně splněny 

  cíle práce nebyly splněny 

 

6. Odborný přínos práce a její praktické využití 

  práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce využitelná   

  práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná   

  práce není po odborné a praktické stránce využitelná 

 

7. Slovní hodnocení bakalářské práce: 

Teoretická část je v některých částech až příliš obecná.  

V návrhu řešení postrádám popis funkcionality. 

8. Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám: 

Jak by nejlépe popsal funkcionalitu svého návrhu užitím jazyka UML, resp. jaký by použil 

diagram? 

 

 

V Ostravě dne 26.5.2011 

                                                                           
  ........................................................  

 Podpis vedoucího / oponenta práce 


