
Hodnocení struktury a obsahu práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji: hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Hodnocení postupu řešení a dosažených 

výsledků:

hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům 

na odbornou práci:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 9.6.2016 Podpis: 

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Analytická i návrhová část jsou vcelku vyvážené, pouze kap. 2.6. a 2.7 tak, jak jsou zpracovány, postrádají smysl. Bylo by vhodné uvést, co z nich vyplývá. 

Stejně tak by práci velmi prospělo uvést dílčí závěry z analytických kapitol 1 a 2 a v Závěru uvést konkrétní zásadní zjištění, návrhy a jejich efekty. To se 

studentovi podařilo pouze částečně v předposledním odstavci vztaženém ke kap. 3. 

1. Můžete uvést konkrétní parametry upravovaného přechodu před školou? Z textu nejsou jasné. 2. Jak je definována "nehoda s následkem na zdraví"? Z 

tab. 8 a textu k ní to není zřejmé. 

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: Školní plán mobility pro Gymnázium K.V. Raise, Hlinsko

Autor práce: Petr Kolbaba

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)


