
Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 5 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 5 (max. 5)

3. Autor správně citoval vhodnou odbornou literaturu 4 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 8 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 7 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 5 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost) 8 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 8 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 11 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 11 (max. 20)

Celkový počet bodů: 72 (max. 100)

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře

V Pardubicích 4.1.2016

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Autor práce Marek Šebek postupoval při vypracování bakalářské práce samostatně. Práce obsahuje 

všechny náležitosti kladené na závěrečné práce. Z celkového hodnocení práce bylo nutné udělit nižší 

počet bodů z jazykové úrovně, kdy práce obsahuje velké množství překlepů.

V rámci diskuze žádám o zodpovězení následujících otázek:

V kapitole 2.2 (str. 36) autor uvádí, že společnost chce aktualizovat a inovovat své webové stránky, 

proč není toto společnosti navrhováno v návrhové části práce? Dále v téže kapitole (str. 37) autor 

udává, že se zabýval projekty, které jsou určené na podporu rozvoje nízkoenergetických budov. Je 

možné uvést, kolik finančních prostředků společnost prostřednictvím projektů čerpala? V kapitole 3.1 

(str. 53) je konstatováno, že by společnost měla zlepšit vztahy se svými zaměstnanci; proč tento návrh 

není dále rozváděn? Jak si toto zlepšení vztahů se zaměstnanci představuje autor práce? 
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Poznámky: 100 - 91 bodů = výborně   70 - 61 bodů = velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = výborně minus   60 - 51 bodů = dobře

  80 - 71 bodů = velmi dobře   50 -  0  bodů = nevyhověl
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