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6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       
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10. Přínos práce a její využití       
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Výsledek kontroly plagiátorství:       

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem méně než 5% shodnosti. Práce není 

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 

B - velmi dobře. 
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): 

Práce přehledně srovnává moderní CSS frameworky vhodné pro kódování uživatelského rozhraní 

webových aplikací. Je patrné, že studentka má vhled do problematiky kódování webových šablon 

s využitím těchto moderních nástrojů. Praktickým výstupem je pak komplentí šablona webové 

prezentace u níž se plánuje nasazení na redakční sytému reálného webu. Oceňuji to, že studentka 

samostatně navrhla estetický design šablony a před samotným kódováním využila prototypovací 



 

nástroj. V rámci řešení tématu vlastní konfigurace CSS frameworku jsou detailně popsány on-line 

nástroje, které umožňují nastavit FW Bootstrap uživatelsky přívětivou cestou, naopak mi tam ale 

trochu chybí podrobnější popis možností úprav na úrovní SCSS souborů - je zmíněn ale spíše 

okrajově. 
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