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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití

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 doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
Webové stránky jsou prozatím dostupné zřejmě "pouze" z přiloženého CD. Proč ještě nejsou
v reálném provozu a na kdy je jejich spuštění plánováno?
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Téma bakalářské práce rozhodně nepatří k těm nejsložitějším, přesto ji však musím ohodnotit
kladně. Dle mého názoru totiž práce vybočuje z řady podobných především dobrým grafickým
cítěním autora a zřejmým zájmem o danou problematiku.
Teoretická část práce tvoří souhrn poznatků z běžně dostupné literatury s místy možná až příliš
často se opakujícími citacemi. Tato pasáž sice ničím nezaujme, ale to se ani nedalo očekávat. Na
druhou stranu je zpracována poměrně kultivovaně a především je v souladu se zadáním práce.

Návrh stránek byl jistě velkou měrou omezen požadavky od klienta. Z hlediska funkčnosti
výsledného produktu, která je zajištěna pomocí standardních technologií, jsem nenarazil na žádný
vážnější problém a to ani v uživatelské ani v administrační části. Webové stránky nabízejí atraktivní
a přitom účelný design.
Po formální stránce je práce, až na pár drobností, napsána velmi kvalitně a nelze jí nic podstatného
vytknout. Škoda snad jen hned první věty v úvodu, kterou si přečte hodně lidí a která se zrovna
autorovi příliš nepodařila.
Bakalářská práce splňuje veškeré nároky, kladené na práce tohoto druhu. Hodnotím ji výborně.
Datum

26.5.2008

Podpis oponenta bakalářské práce

