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Hodnocení práce:
A
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E
F


Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
1.
Obtížnost zadaného úkolu






2.
Splnění všech bodů zadání






3.
Stanovení cílů práce






4.
Práce s literaturou a její citace






5.
Úroveň jazykového zpracování 






6.
Formální zpracování – celkový dojem






7.
Logické členění práce






8.
Vhodnost zvolené metody řešení






9.
Kvalita zpracování praktické části






10.
Výsledky a jejich prezentace






11.
Závěry práce a jejich formulace






12.
Přínos práce a její využití






13.
Spolupráce autora s vedoucím práce







Celkové hodnocení práce:






Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou bakalářskou práci  k obhajobě a navrhuji hodnocení
.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Diplomant se v práci v obecné části zabývá prostředky a metodami tvorby webovských aplikací, diskutuje jejich výhody a nedostatky, zabývá se nejenom vlastními WWW stránkami, ale nezapomíná ani na data uložená v DB, a diskutuje možnosti a způsoby uložení entit reálného světa jako dat v RDB, jakož i reprezentaci vztahů mezi nimi.
Dále pak v praktické části aplikuje vybrané metody při tvorbě vlastní webové prezentace základní školy. Na tuto část práce lze nahlížet jako na dokumentaci (programátorskou i uživatelskou) fungujícího projektu.

V závěru nastiňuje diplomant možnosti a směry dalšího vývoje aplikace
Dotaz k obhajobě: Na str 31 uvádíte, že "stránky byly testovány v nejrozšířenějších prohlížečích INTERNET EXPLORER 6.0 a Mozila Firefox 1.5." Co když však uživatel použije jiný prohlížeč nebo jeho jinou verzi?
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