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Webová prezentace cyklistického oddílu 

 
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 praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent 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 
D - uspokojivě. 

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

 
Otázky k obhajobě: 
Proč nebylo zvoleno nějaké CMS? 
Proč je na webu viditelý odkaz na administraci? 
Jakým způsobem nahráváte obrázky do galerie? 
 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Předložená bakalářská práce, se zabývá návrhem  webové aplikace pro  cyklistický oddíl. 
Teoretická část popisuje ve velmi jednoduché formě základní technologie, v práci postrádám rešerši 
podobných řešení. V praktické části je proveden návrh aplikace spočívající ve vytvoření 3 tabulek a 
jednoduché webové aplikace. Je škoda, že autor nevytvořil žádný systém pro zpracování výsledků 



 

jednotlivých závodů, členů klubu a omezil se jen na aktuality a jednoduchou galerii. Bylo by také 
zajímávé propojit aktuality s Facebookem a nenutit tak správce to vkládat dvakrát… 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D-uspokojivě.   
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