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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Datová analýza studentského hodnocení výuky 
Jméno autora: Nikola Sokolová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Lukáš Zoubek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřena na práci z daty a jejich hodnocení, náročnost odpovídá bakalářské práci. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno v plném rozsahu, naopak bylo v práci doplněno o třetí hypotézu zohledňující vytíženost vyučujících. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Studentka postupovala systematicky, představila nezbytnou teorii, seznámila se se zdroji dat, definovala hypotézy, 
rozebrala způsob jejich ověření a to následně provedla. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce kombinuje znalosti statistiky, databází a algoritmizace a odborná úroveň odpovídá bakalářskému studiu. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána srozumitelně, je logicky a přehledně členěna. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
V literatuře studentka odkazuje zejména na zdroje související s ověřováním hypotéz, v textu (příp. poznámkami po čarou) 
pak odkazuje na další doplňující materiály. Normy byly dodrženy. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Bez výhrad. 

 
 
 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce je unikátní propojením dat o vědecké a akademické činnosti na FEL ČVUT a zkoumáním jejich souvislostí. 
Výsledky práce (tj. potvrzení či zamítnutí stanovených hypotéz) tak jsou velmi dobrým úvodem a pokládají řadu 
dalších otázek, kterými by bylo vhodné se dále zabývat. Práce je kvalitně odvedena. 
 
Otázka: Jaký výsledek Vás nejvíce zaujal? Jak by bylo dobré na práci navázat? 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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