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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
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

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

Otázky k obhajobě:
1. Zkoušel jste zobrazení stránek v jiném prohlížeči než je Internet Explorer popř. validaci kódu
např. podle http://validator.w3.org/ ?
2. Některé obrázky se nezobrazují – např. kap. 2.5, vysvětlíte proč?
3. Proč jste použil v práci rámy, jsou nějaké další možnosti mimo rámů?
4. Proč při definici rámů používáte procenta? Při zobrazení na celou obrazovku je pak menu vlevo
zbytečně široké a zabírá místo hlavnímu oknu. Jak by se to dalo vyřešít.
5. V některých stránkách máte definováno použití CSS stylů a v dalších ne, proč to není jednotně?
Např. v souboru menu.html máte použit kaskádový styl v souboru css_styly.css a pak v souboru
uvod.html máte styl.css, ale tento soubor na CD chybí. V dalších souborech pak vůbec CSS není
použito.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Práce je celkem dobře napsána, větší pozor měl být kladen na pravopisné chyby - např. Str. 11 3.
odstavec “vzrůstali”. Dále angličtina v Závěru v angličtině se mi zdá poněkud kostrbatá.
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