
 

 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Předložená práce splňuje jak po formální tak i po stránce obsahové plnější zadání. 
Postupně nás seznamuje s danou problematikou, její historií a zamýšleným 
vývojem. Posléze nám je jasně a věcně nastíněn postupný vývoj práce a ve 
výsledku nám předvádí finální podobu zpracované webové aplikace, naplňující 
parametry zadání a vyhovující očekávání zadavatele, jímž byl KrÚ 
Moravskoslezského kraje. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce je dle mého názoru plně vyvážená a velmi jasným a srozumitelným 
způsobem nám dokumentuje jednotlivé etapy přípravy, návrhu a samotné 
kompilace cílové webové aplikace. Nastiňuje nám různé možnosti přístupu ke 
tvorbě dané aplikace, možnosti různých typů ukládání dat, jejich parametrů a 
zároveň je z práce patrný soulad a kooperace se zadavatelem ve všech etapách 
vývoje. Je tak dosaženo maximalizace úspěchu a spokojenosti jak zpracovatele, tak 
i zadavatele, jenž může danou aplikaci bez větších problémů nasadit do ostrého 
provozu. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

Vlastní práce má 75 stran a je rozdělena do 8 kapitol. Práce je doplněna o seznam 
použité literatury, seznam zkratek, tabulek a obrázků. Součástí práce je i rozsáhlá 
sada příloh o celkovém počtu 58 příloh. Součástí je také DVD nosič, jenž obsahuje 
i vytvořenou webovou aplikaci. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 

Práce je velmi zdařilá, pár připomínek k jejímu zpracování se najde 
a) Zbytečně těsná vazba obrázků a tabulek s textem – lepé by vyznělo jejich 

alespoň malé odsazení 
b) Velmi necitelné umístění nadpisů kapitol na konec stránky, kdy text 

pokračuje až na stránce další – zbytečný kaz na velmi dobře zpracované 
práci 
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5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

 
Nedá se přímo říci, že by práce přinášela něco nového, objevného, ale dokladuje 
s určitou krutostí stav dané problematiky na našich úřadech. Ukazuje zároveň 
snahu některých z nich s tím něco dělat a využívat moderní technologie jak pro 
vnitřní potřebu úřadů, tak pro širokou veřejnost. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 
Studijní materiály jsou vybrány zcela v souladu s řešenou problematikou a jsou 
vhodně citovány v předložené práci. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 
Až na drobnosti je třeba práci hodnotit jako velmi zdařilou a čtivou. I osoba 
neznalá dané problematiky je postupně informována o jednotlivých krocích při 
zpracovávání tohoto úkolu. Formulace jsou jasné, přímé a bez zbytečných 
komentářů. 
 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 

Využitelnost práce je přímo dána jejím zadáním a spolupráci zadavatele při jejím 
zpracování. Dá se očekávat její plné využití na Odboru školství, mládeže a sportu 
KrÚ Moravskoslezského kraje, případně jejich modifikací na dalších odborech 
úřadu 
 

9. Celkové hodnocení práce. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 
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