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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je velmi náročné, a to nejen pro bakalářskou úroveň. 

 

Splnění zadání nesplněno 
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. 

Autor provedl jiný výzkum než zadání uvádí, a nedosáhl ani svého úkolu, jak ho uvádí v textu. Budiž mu k dobru, že oboje 

by na tuto úroveň bylo těžké a lze vidět, že se snažil úkol pojmout dobře.  

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Struktura a postup práce nejsou zcela pochopitelné. Není vysvětlena metodika ani postup. Výběr zemí neodpovídá tomu, o 

čem píše. Vzhledem k tomu, že autor patrně špatně pochopil zadání, je však přijatelný. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Na bakalářské úrovni je práce přijatelná. Autor však neinterpretuje, nevysvětluje, a text je tak spíše dobrou posloupností 

argumentů, aniž by v některých fázích byla jasná logika. Autor sice definuje některé použité pojmy, ale ne zcela dobře 

(např. reálné a nominální HDP) 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textu se vyskytuje relativně hodně překlepů, chyb, a nedokončených vět. Text tak dává dojem, že ho autor narychlo tvořil 

nebo upravoval. Například prohlášení na začátku je tak v ženském rodě. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Práce dává dojem, že autor použil mnoho rozmanitých zdrojů, pro bakalářskou úroveň nadprůměrně. Seznam literatury 

obsahuje formální chyby, v textu občas chybí zdroje.  
 

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. 
Některé části textu si protiřečí, například hned první věta závěru se zbytkem textu.  
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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. 

 

Původní zadání i to, jak ho student pojal – oboje bylo velmi náročné, možná příliš náročné pro tuto úroveň. Když 

opomineme důsledky toho, práce neobsahuje vysvětlení postupu, interpretaci autora, ani jasnou logiku; naopak má 

dost chyb jak v textu samotném, tak například v definicích. Autor například zapomíná na vliv využití lithia pro jiná 

odvětví, což silně ovlivňuje poptávku po něm. Text dává dojem rychlého psaní nebo úprav textu. 

 

Otázky: 

1. Jaký vidíte rozdíl mezi trhem lithia jako suroviny pro mnoho odvětví a trhem baterií do automobilů, 

obsahujících lithium? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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