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BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení závěrečné práce:
✔

Práce není v rozporu s metodickým pokynem ČVUT (link)

✔ Je dodržen rozsah práce (min. 35 stran)

✔ Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci

Kritéria hodnocení bakalářské práce

1.

2.

3.

Splnění zadání formálně i odborně. (0 – 30)

Hodnoceno je také splnění stanoveného cíle práce a celkové vypracování s ohledem na zadané téma.
Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v
zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnocení odpovídajícím způsobem sníženo.

Posuzována je relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných
poznatků. Převažuje-li doslovné převzetí textů, hodnocení je sníženo až o 15 bodů (za předpokladu dodržení
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických
poznatků, literatury a zdrojů.

15

Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30)

20

Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)

Hodnoceny jsou formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj.
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel je sníženo maximální hodnocení o 2 body za
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardní odborná
terminologie a to zejména v jazyce práce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2
body), grafy jsou tvořeny dle standardníchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatřeny legendou,
vše je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla dle ISO690 a ISO690-2 (2 body).

5.

15

Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (0 – 30)

Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexní a bezchybnou práci vhodnou k publikování. Tento
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický
význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace,
validovaný provozní postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnocení sníženo až o 5
bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický
přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k
závěrům.

4.

Body

Celkový počet bodů

8

58

Komentář:

Pokud potřebujete větší prostor pro posudek, přiložte Vámi vytvořený posudek k tomuto formuláři jako přílohu.

Studentka v počátku nekonzultovala zamýšlenou práci, sběr dat probíhal zcela bez průběžného informování vedoucí, ve
výsledku tak byla zjištěná data nevhodná k dalšímu zpracování. Orientace na pouhé 2 linky, na kterých byl proveden zcela
náhodný výběr několika málo společností ze všech, které na dané lince působí, neověření si, které lety jsou skutečně
provozovány nabízejícím dopravcem a kdy jde jen o tentýž let inzerovaný dvěma spolupracujícími společnostmi, stejně jako
výběr jednosměrné letenky, která má u některých dopravců velmi specifické podmínky a neodráží převažující ceny na daném
trhu, způsobily, že ze sesbíraných dat nelze jednoznačně ověřit žádnou hypotézu a prokázat její pravdivost, či ji vyvrátit. Cíl
práce byl formulován zpětně na základě zjištěných dat namísto sběru dat vhodných k výzkumu požadovaného cíle. V důsledku
tak práce zkoumá jiný cíl, než vychází z názvu. Studentka neprovedla rešerši stávajících poznatků, a tak se omezuje na
potvrzení hypotézy, že cena letenky stoupá s blížícím se datem odletu, což je na současném trhu věc známá a již dobře
popsaná, přínos práce k poznatkům o současném trhu je tak minimální. Samotná ekonomická teorie, proč by měla cena
letenky stoupat s blížícím se datem odletu, není nijak podrobně popsána, stejně tak není patřičně zdůvodněno, proč tento
princip chování trhu nefunguje u letenek v třídě business. Druhá z hypotéz, že se cena stejné služby mění v závislosti na dni v
týdnu, není řádně zdůvodněna v teoretické části. Sběr dat omezený na ceny v den odletu po dobu několika týdnů není
reprezentativní a v podstatě zkoumá chování velmi specifické části trhu v okamžiku, kdy je cena daleko více ovlivněna
bezprostředním odletem než dnem v týdnu.
Celkově je práce ovlivněna tím, že byla zpracovávána v krátké době před odevzdáním, kdy nebylo možné již dříve sebraná
data ověřit, získat k nim podrobnosti, popř. jejich množství a složení rozšířit, stejně jako nebylo možné modifikovat hypotézu
nebo sbírat data ve více řízeném prostředí (u letenek s konkrétními srovnatelnými parametry).

Celkové hodnocení úrovně vypracování:

Počet bodů:

A (výborně) B (velmi dobře)
100 - 90
89 - 80

C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
79 - 70
69 - 60
59 - 50
< 50

pozn.: prosím uveďte komentář odůvodňující hodnocení.

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm E a práci doporučuji k obhajobě.
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