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Srovnání platforem pro tvorbu e-shopu 

 
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 
A - výborně. 

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

 
Otázky k obhajobě: 
1. Čím si vysvětlujete, že je stále nejčastější způsob platby a vyzvednutí zboží "dobírkou" ?  
2. Jaké další platformy pro tvorbu e-shopů existují, kromě 4 uvedených v práci ? 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Práce je velmi pěkně zpracována, dobře logicky členěna s kvalitním formálním a pravopisným 
zpracováním, výjma drobností, jako citování více zdrojů pomocí dvou hranatých závorek. Chyby v 
pravopisu a překlepy se zde spíše neobjevují, kromě např. využívání slova "Internet" s malým 
písmenem na začátku. 
 
Obsahová stránka je na kvalitní úrovni, nejenže jsou naplněny všechny body zadání, ale jsou zde 
uvedený i doplňující informace k zaručení provázání kapitol. Dále velmi pozitivně hodnotím 



 

samotné zpracování a popis instalace e-shopu pomocí vybraných platforem. Mírně stručné je ovšem 
hodnocení a porovnání nároků na HW a SW, ale to je drobný problém. 
 
Na základě výše uvedeného nemám problém s doporučením hodnocení práce stupněm A - výborně.  
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