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Hodnocení práce: A B C D E F
Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující

1. Obtížnost zadaného úkolu
2. Splnění všech bodůzadání
3. Práce s literaturou a její citace
4. Úroveňjazykového 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

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.
StupeňF znamená též„nedoporučuji práci k obhajobě“.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajoběa navrhuji hodnocení
A - výborně.

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

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajoběpráce (možno pokračovat i na další stránce):
Diplomová práce pohlíží na platformu MS Office Sharepoint Server 2007 jako možný nástroj pro
správu webového obsahu. Tato funkce byla dříve součástí produktu MS Content Management
Server 2002, který jižnebyl firmou Microsoft dále rozšiřován a stal se součástí platformy
Sharepoint. Z tohoto pohledu diplomová práce svůj účej splnila výborně. Její snahou není podat
kompletní výčet možností platofrmy Sharpoint, ale pouze jedné funkční části.

Vzhledem k zaměření práce bych ocenil širší popis systému pro správu obsahu v teoretické části a
v závěru práce obsáhlejší porování platformy Sharepoint s dalšími nástroji pro správu obsahu.



Dále bych chtěl ocenit některé praktické příklady uvedené v diplomové práci, jako bylo programové
propojení aplikace v Sharepoint s uživatelskými daty v Active Directory.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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