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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování teoretické části       

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       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Systém STAG uvádí shodu pouze v souborech použitého redakčního systému Wordpress. Nikoliv 

v textu práce. NEJEDNÁ SE TEDY O PLAGIÁT. 

 

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. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Velmi kladně hodnotím praktický přínos práce ve formě funkční bezbariérové mapy pro město 

Uherské Hradiště, kterému však předcházela rešerše existujících řešení bezbariérových map i 

komunikace s tvůrci jiných pojektů. Jde sice o projekt, který cílí na jedno město, ovšem jeho 

rozšíření je díky volbě vhodných technických prostředků možné. Práce je velmi dobře zpracována 

také po formální stránce. 



 

Otázka k obhajobě: 

V rámci technické realizace jste použila platformu CMS Wordpress. Jde o open-souce řešení, které 

se v prostředí internetu může stát terčem hackerského útoku. Myslíte, že jsou obecně bezpečnější 

systémy s uzavřeným zdrojovým kódem (Closed Source), nebo otevřeným (Open source). Jaká 

opatření je nutno zavést, abyste zajistila co nejvyšší míru zabezpečení webové stránky?      
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